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همدقم
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نامز نامه  زا  تسا . هتفای  همادا  زورما  هب  ات  زاغآ و  ترضح  نآ  راگزور  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نایعیـش  ناوریپ و  تیذا  رازآ و 

هباحـص و زا  یخرب  ياهیـصلاخان  دـیدرگ ، یفرعم  مدرم  هب  یمالـسا  هعماج  ياوشیپ  ربهر و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نبیلع  هک 
مدرم قافتا  هب  بیرق  رثکا  تساوخرد  هب  ًامسر و  ترضح  نآ  هک  هاگنآ  داهن و  ینوزف  هب  ور  هتفر  هتفر  دش و  راکـشآ  نایوما  ياهینمـشد 

نبیلع دزن  تفالخ  هک  دوب  تهجنادب  اهینمـشد  نیا  زا  یمیظع  شخب  دیـسر . دوخ  جوا  هب  ًابیرقت  اهیـصلاخان  نیا  تفریذپ ، ار  تفالخ 
زگره ترـضح  نآ  دوب و  لـطاب  نتـشادرب  ناـیم  زا  ندـناریم و  هعماـج و  رد  لدـع  ّقـح و  ياـیحا  يارب  ياهلیـسو  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا 

متـس ملظ و  زا  دنک و  ظفح  یمالـسا  ماظن  ساّسح  ياهتمـس  رد  ار  حـلاصان  رـصانع  دوخ ، تموکح  نتفای  موادـت  لیلد  هب  تساوخیمن 
نشور حیرص و  تفالخ ، شریذپ  ياهزور  نیزاغآ  نامه  زا  ار  عطاق  نشور و  تسایس  نیا  دیامن و  یشوپ  مشچ  نانآ 
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. تشاذگ نایم  رد  مدرم  اب  درک و  نایب  شیوخ  ياههباطخ  رد 

هب صوصخم  ياهکیتکات  اهشور و  اب  مادک  ره  نیثکان ، نیقرام و  نیطساق و  دش و  زاغآ  ترـضح  نآ  ربارب  رد  اهيریگههبج  ور  نیا  زا 
بقانم لـیاضف و  ناـیب  مرج  هب  اـهراّمت  مثیم  دـندرک . زاـغآ  ار  ترـضحنآ  مسر  هار و  مالـسلا و  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  اـب  هلباـقم  دوخ ،

هار و رب  يراشفاپ  لیلد  هب  اهيرجه  دیـشر  دندیـشک و  نوریب  افق  زا  ار  ناشنابز  دـندش و  هتـسب  راد  هبوچ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
. تسا هتفای  همادا  زورما  هب  ات  تداهش  نوخ و  خرس  طخ  نیا  دندیشون و  تداهش  تبرش  ترضح ، نآ  مسر 

میرحت تاناکما و  قوقح و  عطق  نتخاس و  ینادنز  دیهش و  اب  هدرک ، افیا  یساسا  شقن  سابعینب  سپس  هیماینب و  ینمـشد ، نیا  داجیا  رد 
هظفاح زا  ار  شنامدود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفرگ ، میمصت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  ّدض  رب  هدرتسگ  تاغیلبت  يداصتقا و 

. دننک فذح  خیرات 
دش لابند  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نارادفرط  اب  تیّدض  طخ  خیرات ، لوط  رد  نانآ  رگمتس  ناثراو  سابعینب و  هّیماینب و  يافلخ  تیامح  اب 
نیا رد  هک  يرگـشهوژپ  ناسنا  ره  دـمآرد . گنهرف  کـی  تروص  هب  زاـجح  هقطنم  ًاـصوصخ  یمالـسا و  تموکح  ورملق  رد  هتفر  هتفر  و 

شحور ناـج و  هب  هودـنا  مغ و  زا  یـسونایقا  ددرگیم و  وربور  يرایـسب  زوسناـج  شارخلد و  ياههنحـص  اـب  دزادرپـب ، قـیقحت  هـب  اتـسار 
. تسا تخس  راوشد و  رایسب  نآ  لمحت  هک  دزیریم 

، هتشگ زاب  رود  ياههتشذگ  هب  ات  تسین  نآ  لابند  هب  ملق  نیا 
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تداهـش هب  اـهنت  هکلب  دـشک ؛ ریوصت  هب  ار  دناهتـشاد  اور  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نبیلع  ناوریپ  ّقح  رد  هک  ییاـهملظ  راـبمغ و  تاـیانج 
گنهرف نامه  رد  هشیر  هک  تشاد  دـهاوخ  هراـشا  یهلا  نما  مرح  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نبیلع  نایعیـش  ناوریپ و  زا  یکی  هناـمولظم 

. دراد عّیشت  اب  تیّدض 
: هک میامن  هراشا  مهم  عوضوم  نیا  هب  منادیم  مزال  نایاپ  رد 

ود نالوئسم  تاماقم و  تساوخ  اب  تسا و  هنامیمص  هناتسود و  يدوعس ، ناتـسبرع  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  روشک  ود  طباور  نونکامه 
، یخیرات ّمهم  دادـیور  نیا  یملع  دنتـسم و  یـسررب  نیاربانب  دوریم ، شیپ  رتشیب  هچ  ره  ماکحتـسا  يرادـیاپ و  تمـس  هب  هتـسویپ  روشک ،

دهاوـخ مهارف  هدـنیآ  رد  نآ  زا  يرادربهرهب  هتـشذگ و  زا  يریگتربـع  يارب  ار  هنیمز  هکلب  دـنکیمن  داـجیا  طـباور  نیا  رد  یللخ  اـهنتهن 
. تخاس

ّفلؤم
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13 ص :
هکم يوسهب  تکرح 

هکم يوسهب  تکرح 

، جح هب  فّرشت  دصق  هب  شرـسمه ، اب  ش . لاس 1322 ه . رد  یلعرهم ، نیـسح  جاح  دـنزرف  يدزی ، بلاطوبا  ازریم  مان  هب  ياهلاس  ناوج 22 
تشپ اب  ینالوط و  یتفاسم  ّیط  زا  سپ  دنکیم و  تکرح  هکم  زاجح و  نیمزرس  يوسهب  رتش  اب  اجنآ  زا  هتفر و  تیوک  هب  رهـشمرخ  هار  زا 
يارب سپـس  دنامیم و  هّکم  رد  ار  يزور  دنچ  عّتمت ، هرمع  ماجنا  زا  سپ  دوشیم و  هّکم  دراو  ناوارف ، ياهیتخـس  اهجـنر و  نتـشاذگرس 

رد سپـس  ددرگیم . زاب  هّکم  هب  لامعا ، همادا  يارب  هّجحلايذ  مهد  زور  انم  رعـشم و  تافرع و  رد  فوقو  زا  سپ  هدـش ، مرحم  عّتمت  ّجـح 
زا سپ  هدرک و  هدافتـسا  دشاب ، هدش  هّیهت  دساف  تشوگ  زا  دش  هداد  لامتحا  ًادعب  هک  ییاذغ (1)  زا  هّکم ، کچوک  ياههناخهوهق  زا  یکی 

، یهاتوک تّدم 

دوخ ینابرق  دنفسوگ  هچاپهلک  بلاطوبا ، ازریم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دمآ  دهاوخ  نآ  نتم  نایاپ ، رد  هک  يرهپس  یلع  ياقآ  شرازگ  - 1
. تسا هدش  یتحاران  راتفرگ  نآ  ندروخ  زا  سپ  هتخپ و  ار 
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. دوشیم فاوط  لوغشم  هدش ، مارحلادجسم  دراو  لامعا  ماجنا  يارب 

نیمز ندرکِیق ، اب  هکنیا  يارب  هداد و  تسد  وا  هب  غارفتـسا  تلاح  دساف ، ياذـغ  زا  هدافتـسا  زین  هار و  یگتـسخ  اوه و  یمرگ  رثا  رد  نکیل 
. دزیرن نیمز  يور  ات  دنکیم  تبقارم  دریگیم و  ار  نآ  فارطا  هلصافالب  غارفتسا و  دوخ  مارحا  ناماد  رد  دزاسن ، هدولآ  ار  مارحلادجسم 

ینهذ هنیـشیپ  هب  هّجوت  اب  دننکیم - هدهاشم  لاح  نآ  اب  ار  یناریا  یجاح  نیا  یتقو  دندوب  يرـصم  زین  اهنآ  زا  یخرب  هک  جاّجح  زا  ياهّدـع 
وا هب  یتخـس  کـتک  هدرک ، هلمح  يو  هب  دـننکیم - ثّوـلم  ًادـمع  ار  هنیدـم  هّـکم و  مرح  نایعیـش  دـندوب  هدرک  عیاـش  هـک  اهیّنـس  یخرب 

لاجنج راج و  هب  عورـش  ياهدـع  دزیریم و  مرح  ِنیمز  يور  ِیق  دوشیم و  اهر  وا  تسد  زا  مارحا  نماد  راچان  هب  ماگنه  نیا  رد  دـننزیم ،
. دننکیم

رد ناگدننک  فاوط  زا  رگید  یخرب  هارمه  هب  هدرک ، ریگتسد  هلصافالب  ار  مولظم  یجاح  نیا  مرح ، ياههطرش  دارفا ، نیا  ینیرفآ  لاجنج  اب 
یسررب و نودب  زین  یـضاق  دنک ، هدولآ  ار  هبعک  مرح و  ات  تشاد  دصق  وا  هک  دنهدیم  تداهـش  یناریا  یجاح  نیا  هیلع  رـضاح و  همکحم 

رـسارس زا  هک  ینایجاح  روضح  رد  هورم و  افـص و  ّلحم  رد  ماجنارـس  دـنکیم و  رداص  ار  وا  مادـعا  مکح  مهّتم ، لئالد  عامتـسا  قیقحت و 
. دننزیم ندرگ  ار  يو  دندوب ، هدمآ  جح  هب  مالسا  ناهج 
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یسیلگنا همانزور  شرازگ 

هطبار نیا  رد  دـنکیم » هطبار  عطق  دوعـس  نبا  اب  ناریا   » ناونع اـب  هیروف 1944 م  خـیرات 7  رد  ناتـسلگنا  پاچ  تسپیلید  رتسکنل  همانزور 
: تشون نینچ 

داد دوخ  ياهيرتشم  هب  دوب  هدـش  هّیهت  دـساف  تشوگ  زا  هک  ار  یکاروخ  هّکم ، رد  یکچوک  هناـخهوهق  تمدـخ  شیپ  رفن  کـی  هک  یتقو 
نانچ ًاـعقاو  وا  زآ  صرح و  یلو  دـیدرگ  دـهاوخ  ناتـسبرع ] ناریا و   ] تکلمم ود  نیب  یّمهم  تالکـشم  بجوم  راـک  نیا  درکیمن  لاـیخ 

.« درک داجیا  ار  ییاهيراوشد 
: دیازفایم سپس 

تـسا هدش  نیا  زا  عنام  گنج ، یلو  دنک  ترایز  رمع  تّدـم  رد  هبترم  کی  لقاال  ار  اجنآ  دراد  لیم  یناملـسم  ره  هک  تسا  يرهـش  هّکم  »
فلتخم طاقن  زا  دـشاب  هک  روط  ره  بّصعتم  ناناملـسم  لاح ، ره  رد  نکیل  دـنورب ، اجنآ  هب  تراـیز  يارب  رود ، ياـهروشک  زا  جاّـجح  هک 

هّکم هب  یناریا  جاجح  زا  یعمج  لبق  هتفه  ود  ًابیرقت  دننکیم ، ادیپ  یقنور  مه  هّکم  ياههناخهوهق  هتفر و  اجنآ  هب  ناریا  قارع و  ناتـسبرع ،
ارحـص رد  ینالوط  ترفاسم  هطـساو  هب  نوچ  هبعک ، ترایز  جح و  مسارم  ماجنا  زا  لبق  هدمآ و  دورف  اهارـسناوراک  زا  یکی  رد  هدیـسر و 

ياذغ دنتساوخ  دندوب ، هدش  هنسرگ  هتسخ و 
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16 ص :
هک عقوم  نامه  هجیتن ، رد  داد و  اهنآ  هب  دوب ، هدش  مه  دـساف  دـیاش  هک  زب  تشوگ  زا  یکاروخ  عاّمط ، تمدـخشیپ  دـننک ، لوانت  یبولطم 

، دندوب هدرک  لوانت  مومسم  ياذغ  هکنیا  هطساو  هب  دندش و  رضاح  مارحلادجـسم ]  ] هبعک رد  دندوب ، جح  کسانم  ماجنا  لوغـشم  اهیناریا 
رضاح اههطرـش  ًاروف  دنتـشاذگ و  ار  لاق  داد و  يانب  هعقاو  نیا  هظحالم  زا  دنتـشاد  روضح  اجنآ  هک  یجاح  نارازه  ناهگان  دندش . ضیرم 

مادختـسا دنـشابیم ، نایباهو  دـئاق  فورعم ، دوعـس  نبا  روشک  وزج  هک  هّکم  نایودـب  هریـشع  نیرتُعبَـس  نایم  زا  نانابـساپ  نیا  دـندیدرگ .
ياهناهب رذع و  چیه  دنناسرب و  لتق  هب  ًاروف  دـناهدروآ ، دراو  نیهوت  یبهذـم  تاسّدـقم  هب  هک  ار  یناگناگیب  دنتـساوخیم  اهنآ  هدـیدرگ و 

هانگ گرم ، طـقف  هتـشادن و  هقباـس  چـیه  هک  تسا  ربمغیپ  هب  تبـسن  ینیهوت  مارحلادجـسم ]  ] هبعک هناـخ  رد  غارفتـسا  اریز  دـنتفریذپیمن ؛
! درک دهاوخناربج  ار  بکترم 

[ مارحلادجسم  ] هبعک هطوحم  رد  جاجح ، یباکترا  ياهمرج  يارب  دوعس  نبا  فرط  زا  هک  یضاق  روضح  هب  ار  ارسا  دنتفرگ  میمـصت  تبقاع 
. دنربب تسا  هدش  نیعم 

 ...« دش ارجا  نانآ  هلهله  نایم  رد  مدرم و  روضح  رد  ریخأت  نودب  اوتف  نیا  و  داد ...  يأر  دوخ  ینامیلس ! تمکح  وترپ  رد  یضاق 
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17 ص :

رصم زا  ناریا  ترافس  شرازگ 

ناونع هب  رـصم  روشک  لیطعت و  زاجح  رد  ناریا  ترافـس  لـلملانیب ، گـنج  زین  ناتـسبرع و  رد  یلخاد  ياـهگنج  لـیلد  هب  ناـمز  نآ  رد 
. ددرگ علّطم  ربخ  نیا  زا  عقوم  هب  تسناوتن  ناریا  تلود  ورنیازا ، دوب . هدش  نییعت  ناریا  عفانم  ظفاح 

زا هتشاد ، روضح  جح  مسارم  رد  دوخ  هک  یمظاک (1)  رقابدّیس  ياقآ  طّسوت  نایجاح  تشگزاب  زا  سپ  هلصافالب  رـصم ، رد  ناریا  ترافس 
: درک هرباخم  نارهت  هب  هّیهت و  حرش  نیا  هب   1322 / 9 خیرات 30 / رد  یطوسبم  شرازگ  دش و  علّطم  زادگناج  هثداح  نیا 

هزاجا نداد  زا  تلود  دـشیم ، ینیبشیپ  جـح  ترفاـسم  يارب  هک  یتالکـشم  هب  رظن  نوچ  هجراـخ ، روما  ترازو  ِیفارگلت  روتـسد  قباـطم 
هب یگدیـسر  يارب  ترافـس  فرط  زا  مه  ار  یـسک  هدوـمنن ، ترفاـسم  زاـجح  هب  بناـجنیا  دوـمن ، يراددوـخ  یناریا  جاّـجح  هب  ترفاـسم 

عفانم ظفح  دش ، اضاقت  رـصم  تلود  زا  دنورب  اجنآ  هب  تفریم  رّوصت  هک  یناریا  جاجح  زا  ياهّدع  يارب  هتـشادن و  مازعا  جاجح  ّتیعـضو 
. تسا هدیسر  روما  يایلوا  یهگآ  هب  رما  نیا  شرازگ  زین  ًابتک  ًافارگلت و  دنیامن ، لوبق  زاجح  رد  يراج  لاس  ّجح  مسوم  رد  ار  یناریا  عابتا 

دنفسا 1326، ات  نمهب 1326  زا  - 2 دنفسا 1314 ، ات  رویرهش 1312  - 1 تسا : هدوب  هجراخ  ریزو  هرود  هس  رد  یمظاک  رقابدّیـس  ياقآ  - 1
هامریت 1331. ات  تشهبیدرا 1330  زا  - 3
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18 ص :
رازه و کی  دودح  رد  هدیسر ، ضرع  هب  زین  هّدج  رد  رصم  ترافس  شرازگ  رد  هک  يروطهب  جاّجح ، ترفاسم  عنم  دوجو  اب  هتـشذگ  لاس 
زا ای  تیوک  هار  زا  قاچاق  روط  هب  نایناریا  زا  يدایز  هّدع  هتـشذگ ، لاس  دننام  زین  لاسما  دـندوب ، هتفر  زاجح  هب  یناریا  یجاح  رفن  دصـشش 

. دندومن ترفاسم  زاجح  هب  فجن  هار  زا  دندوب ، هدمآ  تابتع  ترایز  يارب  هک  ینایناریا 
رد اهنآ  زا  رفن  رازه  ود  دودح  رد  هک  هدوب  رفن  رازه  شـش  دودح  رد  دندوب ، هدرک  تکرح  ّجـح  دـصق  هب  هک  ییاهنآ  هّدـع  مولعم  رارق  زا 

زاجح هب  ار  دوخ  یتخب ، دـب  یتخـس و  رازه  اب  اهنآ  رفن  رازه  راـهچ  دودـح  رد  هدـش و  تعجارم  زا  راـچان  ترفاـسم ، لـئاسو  ندوبن  هجیتن 
مورحم ّجح  كرد  زا  هدیـسرن و  زاجح  هب  عقوم  هب  يرجه  لاس 1360  دننام  زین  اهنآ  زا  يرتشیب  هّدـع  ای  رفن  دودح 120  رد  دناهدیناسر و 

. دندنام
جاجح زا  رفن  کی  لتق  هب  یهتنم  هک  هداد ، خر  اجنآ  رد  يرایـسب  راوگان  تاقاّفتا  هدش  جاّجح  بیـصن  هک  اهیتخبدـب  نیا  رب  هوالع  لاسما 

نونک ات  جاجح  هدادن و  يربخ  ترافس  نیا  هب  باب  نیا  رد  تسا ، یناریا  عابتا  عفانم  ظفاح  هک  رصم  ترافس  نوچ  تسا و  هدیدرگ  یناریا 
، دندوب هدش  فّرشم  ّجح  هب  رصم  هار  زا  هک  یمظاک  رقابدّیـس  ياقآ  بانج  هکنیا  ات  دوب  عالطایب  عوضوم  نیا  زا  ترافـس  دندوب ، هدیـسرن 

ناشیا تاراهظا  هصالخ  هک  دـنداد  ار  تاقاّفتا  نیا  حرـش  دـندومرف . تعجارم  جاجح  یتشک  نیلّوا  اب  هامرذآ 1322 ) هبنش 29  هس   ) زورید
رد
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19 ص :
: دسریم روما  يایلوا  یهگآ  هب  ریز 

رد هکنیا  رب  ریاد  تسا  هدیـسر  قارع  زا  یفارگلت  دش  هدینـش  دوبن ، دایز  دندوب ، هدیـسر  زاجح  هب  هک  یجاّجح  زونه  هک  ّجح  ماّیا  لیاوا  رد 
تفریمن رّوصت  دوب ، هدادـن  یناریا  جاّجح  هب  ترفاـسم  هزاـجا  یهاـشنهاش  تلود  نوچ  دنتـسه . هار  رد  یناریا  یجاـح  رازه  جـنپ  دودـح 

ربخ ای  هدش ، هابتشا  هرامش  رد  میدرک  نامگ  ادتبا  رد  اذل  دنشاب ، هدش  جراخ  ناریا  زا  قاچاق  روط  هب  دنـشاب  هتـسناوت  يدایز  نیا  هب  ياهّدع 
ناریا زرم  زا  قاچاق  روطهب  اهنآ  زا  يدایز  هّدع  هک  یناریا  رفن  رازهشـش  دودح  دـش  مولعم  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  تسا  ساسایب  یّلکهب 

هب دناهدومن ، ّجح  دصق  اجنآ  زا  دـندوب و  هدـمآ  قارع  هب  تابتع  ترایز  ناونع  هب  هک  يرگید  هّدـع  دـناهتفر و  تیوک  هب  دـناهدش و  جراخ 
رفن رازه  راهچ  دودح  رد  هدش و  تشگزاب  زا  راچان  ترفاسم  هلیسو  ندوبن  هجیتن  رد  اهنآ  زا  رفن  رازه  ود  دناهدرک و  تکرح  زاجح  تمس 

. دندشن قفوم  جح  كرد  هب  هدیسرن و  عقوم  هب  يرتشیب  هّدع  ای  رفن  دودح 120  رد  هّدع  نیا  زا  هک  دندمآ  زاجح  هب  اهنآ 
هیروس و قارع و  ناتـسناغفا و  ناریا ، رد  دوب ، فالتخا  دیع  هب  عجار  اهلاس  بلاغ  دننام  زین  لاسما  هّجحيذ ، لاله  تیؤر  فالتخا  هب  رظن 
، لاله تیؤر  دوهش  تداهش  ّلحم و  قفا  قباطم  نیریاس  دنتفرگ ، دیع  ار  هبنشهس  زور  زاجح  رد  اهنت  دوب و  دیع  هبنشراهچ  زور  رصم  یّتح 

نوچ یقارع ، نایعیش  زا  ياهّدع  نایناریا و  یلو  دندرک  لوبق  ّلحم  قباطم  ار  هام  لّوا  يدوعس  یبرع  روشک  یلاها  ِدوخ  دننام 
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20 ص :
. دنتشادن لوبق  ار  يدوعس  دوهش  تداهش  دندوب  هدیدن  ار  لاله 

تبحـص قارع  نایعیـش  نایعا  زا  یبلچ  يداهلادبع  و  قارع ) رابرد  تافیرـشت  سییر   ) طالب رقابدّیـس  و  یمظاک ) ياقآ  بانج   ) بناجنیا اب 
زور دوب  هّجحيذ  مهن  هبنـشود  زور  ّلحم  قباطم  هک  تافرع  فوقو  زا  سپ  ینعی  دشاب ؛ فقوم  ود  دنهد  هزاجا  ات ]  ] دوش یمادـقا  دـندومن 

. دننک فوقو  تافرع  رد  ًادّدجم  دوب  هّجحيذ  مهن  نایعیش  باسح  هب  مه  ار  هبنشهس 
تلود تقوچـیه  دوب  لـاله  تیؤر  رد  فـالتخا  هک  ییاـهلاس  رد  دراد ، مه  هقباـس  تسین ، یلمع  عوضوم  نیا  هک  میدومن  راـهظا  اـهنآ  هب 

، هتـسنادن زیاج  ًاعرـش  ار  نآ  دنادیم و  نیملـسم  نیب  قاقـش  فالتخا و  داجیا  بجوم  ار  رما  نیا  هکلب  هدادن ، ار  فقوم  دّدـعت  هزاجا  یبرع 
فوقو زین  اهنآ  ِدوخ  نوچ  دومن و  دـنهاوخ  تازاجم  تخـس  هداد  صیخـشت  نیملـسم  تدـحو  فلاخم  ار  رما  نیا  ناگدـننک  اضاقت  هکلب 

صاخـشا تشادیم ، راهظا  دوعـس  نبا  کلم  دوخ  هک  يروط  هب  دشاب و  حیحـص  اهنآ  فوقو  دنراد  یعـس  دـننادیم  جـح  نکر  ار  تافرع 
یتافارگلت دنتـسه و  لاله  تیؤر  دّصرتم  يدایز  هّدع  نّیعم  زور  رد  دجن  فلتخم  ياهرهـش  رد  دـننکیم و  لاله  تیؤر  رومأم  ار  ینیبزیت 

لوبق مدع  قباوس ، نیا  اب  اذـل  دروآیم ؛ لمع  هب  یفاک  ّتقد  دوهـش  تداهـش  رد  عرـش  یـضاق  دـسریم و  عوضوم  نیا  هب  عجار  فارطا  زا 
، تسین ياهدیاف  دـیفم  هکنیا  رب  هوالع  عوضوم  نیا  رد  رارـصا  دومن و  دـنهاوخ  یّقلت  يدـیدش  یلیخ  نیهوت  دـننام  ار ، عرـش  مکاح  ياوتف 

يارب تسا  نکمم 
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21 ص :
. دشاب هتشاد  یتارطخ  هعیش  جاجح 

هدومرف مازعا  زاجح  هب  دوخ  فرط  زا  ار  ّربُش  میهاربادّیس  ياقآ  مه  یناهفصا  نسحلاوبادّیس  ياقآ  یمظعلا ] هَّللاۀیآ   ] ترـضح هناتخبـشوخ 
نایم هب  نخـس  باب  نیا  رد  هدومن  تاقالم  ار  ناشیا  دـیامن . غالبا  نایعیـش  هب  ار  هَّللاۀـیآ  ترـضح  رظن  تافالتخا ، لـیبق  نیا  رد  هک  دـندوب 
دوش مولعم  فالتخا  نیا  هجیتن  رد  رگا  تافالتخا  لیبق  نیا  رد  دناهداد  روتسد  ناشیا  هب  یناهفصا  هَّللاۀیآ  ترضح  هک  دومن  راهظا  مدروآ .

هَّللاۀیآ ترضح  رظن  نوچ  دننک و  لمع  لحم  فقوم  قباطم  دیامن  داجیا  هعیش  جاّجح  يارب  يرطخ  ای  نایز  تسا  نکمم  فقوم ، دّدعت  هک 
. دننک غالبا  جاّجح  هب  ار  ناشیا  رما  ّربش  میهاربادّیس  ياقآ  دش  رارق  دوب  نیمه  مه 

حرطم ًادـبا  ار  عوضوم  نیا  لاسما  دـش  رارق  میدومن و  یلاح  جاّجح  هب  ار  عوضوم  نیا  دوخ  هبون  هب  کی  ره  زین  رگید  ناـیاقآ  بناـجنیا و 
هب نایناریا  زا  ياهّدع  هک  میتفای  یهاگآ  ًادعب  یلو  ددرگن ، یناریا  جاّجح  هّجوتم  يرطخ  دهدن و  خر  هعیـش  یّنـس و  نیب  فالتخا  هک  دننکن 

مهن ناریا  باسح  هب  هک  مه  ار  هبنشراهچ  زور  دنهد  هزاجا  اهنآ  هب  هک  دناهدرک  اضاقت  هتشون  دوعـس  نبا  کلم  هب  ياهضیرع  یـسراف  نابز 
. دنورب تافرع  هب  فوقو  يارب  دوب  نابرقدیع  زاجح  باسح  هب  هّجحيذ و 

تخـس هدوـمن ، سبح  هتفرگ ، ار  هضیرع  ناگدنـسیون  دوـب ، هداد  روتـسد  ینابرهـش  سییر  هـب  هدـش و  ّریغتم  تخـس  اـضاقت  نـیا  زا  کـلم 
ار عوضوم  نیا  تفگیم  ینابرهش  سییر  هک  يرارق  هب  دنک و  تازاجم 
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22 ص :
. دوب هدرک  لح  یبسانم  روط  هب 

مداد ماجنا  ار  ّجح  کسانم  هتفر ، تافرع  انم و  هب  ّلحم  قباطم  يرـصم  جاجح  اب  متـشاد ، لزنم  رـصم  کناب  هناخنامهیم  رد  نوچ  بناجنیا 
هب همه  یتسیابیم  هک  زین  ار  هبنشراهچ  زور  یقارع ، نایعیش  یناریا و  جاجح  زا  يدایز  یلیخ  هّدع  تامّدقم  نیا  مامت  اب  هک  دش  مولعم  یلو 

لامک اب  کلم  روبزم ، زور  رهظ  زا  دـعب  هک  تشادیم  راهظا  زاجح  ینابرهـش  هرادا  سییر  دـناهتفر و  تافرع  هب  دنـشاب  هدرک  تعجارم  انم 
هداد روتـسد  دناهتفر و  تافرع  هب  یناریا  جاجح  زا  ياهّدع  تسا  هدرک  ادیپ  عالطا  هک  دوب  هداد  یهاگآ  وا  هب  نفلت  هلیـسو  هب  مشخ ، رفنت و 

، فوقو زور  دننام  هک  دوب  هدومن  هدهاشم  هتفر  اجنآ  هب  زابرـس  يدایز  هّدع  اب  هدربمان  دنادرگزاب و  ار  اهنآ  هدـش  هک  هلیـسو  ره  هب  ًاروف  هک 
اجنآ زا  دنتفر ، زین  مارحلارعشم  هب  هدومنن  افتکا  نادب  اهنآ  یلو  دوب  هتخادنا  هار  ار  اهنآ  دایز  تمحز  اب  دنتسه ، اجنآ  رد  يدایز  یلیخ  هدع 

عاـمجا اـب  تفلاـخم  هّدـع  نیا  دوب  هتفگ  کـلم  هب  دوب ، یعدـم  شدوخ  هک  يرارق  هب  داتـسرف و  اـنم  هب  ار  اـهنآ  هداـعلاقوف  یتخـس  اـب  مه 
! دناهدنام تافرع  رد  ًاروبجم  هلیسو  نتشادن  هب  رظن  هکلب  دناهتفرن  تافرع  هب  دّدجم  فوقو  يارب  دناهدومنن و 

هب ار  نآ  دوب و  هتـشاذگ  یقاـب  يدـب  رثا  يدوعـس  یبرع  روشک  بصعتم  لاـجر  دوعـس و  نبا  کـلم  رد  یلیخ  تکرح  نیا  تروص  ره  رد 
. دندوب ماقتنا  رکف  هب  هتفرگ  لد  رد  ار  اهنآ  هنیک  هدومن ، یقلت  يدیدش  نیهوت  لکش 
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ار همّظعم  هّکم  رّهطم  مرح  هکنیا  ناونع  هب  ار  یناریا  جاجح  زا  رفن  کی  دـش ، هدینـش  جـح  کسانم  نایاپ  انم و  زا  جاجح  تعجارم  زا  دـعب 
، دناهدیربرس ریشمش  اب  ار  وا  یمکح  تئارق  زا  سپ  رضاح و  هتـسب  تَک  ینابرهـش  هرادا  لباقم  رد  هورم  افـص و  نیب  هتفرگ و  هدومن  ثّولم 

؟ تسا نایعیش  زا  هتسد  مادک  زا  صخش  نیا  دیسرپیم ، هدومن  ییوجزاب  عوضوم  نیا  هب  عجار  هدید ، ارم  زین  رصم  جحلاریما 
ار لطاب  تاماّهتا  نیا  دهدب و  شوگ  بّصعتم  لهاج و  ياهّدع  نخـس  هب  دـیابن  یلقاع  چـیه  هک  مدرک  دـیکأت  هدومن ، ار  ناشیا  هابتـشا  عفر 

یط هار  گنـسرف  اهرازه  درازگیم و  زامن  هدش  هّجوتم  هناخ  نیا  هب  هعفد  جنپ  يزور  هک  ناملـسم  رفن  کی  تسین  لوقعم  اریز  دـنک ؛ رواب 
هدمآ ّجـح  هب  تسا  بجاو  ناناملـسم  مامت  رب  هک  یبهذـم  هضیرف  يادا  يارب  هتخادـنا ، رطخ  هب  تخـس  تقو  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  هدرک و 

. دیامن يراک  نینچ 
اهینس نیب  اج  نیدنچ  رد  اپرب و  يدیدش  ناجیه  نایناریا  هیلع  رب  ًاصوصخ  اهيرصم  ًامومع و  اهیّنس  نیب  رد  هلصافالب  ربخ  راشتنا  زا  سپ 

. دوش هتخیر  هانگیب  مدرم  اهدص  نوخ  دوش و  اپرب  ییاولب  هدیشک  الاب  راک  دوب  نکمم  داد و  خر  ییاهدروخ  دز و  اههعیش  و 
نکمم منک  تاقالم  متـساوخ  ار  لوسنک  تسا ، هتفر  هّدـج  هب  دـنتفگ  متفرگ ، تسا  ناریا  عابتا  عفانم  ظفاح  هک  ار  رـصم  راتخم  ریزو  غارس 

. هدوبن ًاتقیقح  ای  دادیمن  ناشن  ور  هدوب و  هّکم  رد  دوشیم  مولعم  دشن !!
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بش هدرک - ادیپ  ییانشآ  هقباس  وا  اب  تشاد و  لزنم  رـصم  کناب  هناخنامهم  رد  هک  ار  رـصم  يرتسگداد  ریزو  اشاپ  ملعوبا  يربص  هرخألاب 
رگم متفگ  هدرک  تاقالم  ار  میدرکیم - ییاه  تبحص  نیملسم  فلتخم  بهاذم  نیب  هدوجوم  تافالتخا  عفر  مالـسا و  داّحتا  هب  عجار  لبق 

نکمم هداد و  خر  ییاهدروخ  دز و  اههعیش  اهیّنـس و  نیب  هک  دینادیمن  رگم  و  دناهتـشک ؟ یتمهت  هچ  هب  ار  ناملـسم  رفن  کی  دیاهدینـشن 
هچ مرادن  یتمس  هک  نم  تفگ  درک ! دیاب  ياهراچ  دوش ؟ هتخیر  نیملسم  زا  يدایز  هّدع  نوخ  ساسایب  لطاب و  تمهت  نیا  هجیتن  رد  تسا 

؟ منکب مناوتیم 
اولب و نیا  زا  هک  تسا  نیا  امـش  نم و  یناملـسم  هفیظو  یلو  مرادـن  یمـسر  تمـس  متـسه و  نارگید  امـش و  لثم  یجاح  رفن  کی  مه  نم 

دیامنیم باجیا  تسا و  دوجوم  یتسود  يردارب و  طباور  ناریا  رـصم و  نیب  هوالع  هب  مینک . يریگولج  دوخ  مهـس  هب  کی  ره  يزیرنوخ ،
عابتا عفانم  ظفاح  رـصم  تلود  هتـشذگ  نیا  زا  دننک ، يریگولج  ییاولب  نینچ  کی  فوقو  زا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  نایرـصم  نایناریا و 

یمادـقا دـیاب  دـیتسه  يرـصم  ریزو  رفن  کی  هک  امـش  تساجک ؟ تسین  مولعم  مه  لوسنک  هتفر ، هّدـج  هب  راتخم  ریزو  هدرک  لوبق  ار  ناریا 
! دینک

. تسا دب  یلیخ  تیعضو  تشاد  راهظا  میدومن ، تاقالم  ار  ینابرهش  سییر  هتفر ، ینابرهش  هرادا  هب  رصم  يرتسگداد  ریزو  قاّفتا  هب 
هعیـش نیفّوطم  هب  دـیاب  تسخن  درک ، يریگولج  يرگید  ءوس  تاقافتا  زا  دـیاب  اًـلعف  دوخ ، ياـج  هب  هدـش ، هتـشک  ّقحاـن  هب  یـصخش  متفگ 

روتسد

رصم زا  ناریا  ترافس  www.Ghaemiyeh.comشرازگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


25 ص :
. دیآ لمع  هب  یمادقا  اهنآ  تایح  ظفح  يارب  ات  دنیآ ، نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  هعیش  جاّجح  دنراذگن  هک  دیهدب  دیکا 

فالتخا عازن و  زا  هک  دیتسرفب  تسا  جاّجح  عامتجا  ّلحم  هک  ییاهاج  ریاس  مرح و  هب  هدـیمهف ، رـسفا  نابـساپ و  يدایز  هّدـع  هکنیا  رگید 
سییر دـنیامن . ترفاـسم  هنیدـم  هب  جاّـجح  ریاـس  زا  شیپ  یناریا  جاّـجح  هک  تفرگ  هزاـجا  دـیاب  مه  کـلم  زا  دـننک ، يریگوـلج  جاّـجح 

. دیدنسپ ار  تامادقا  نیا  ام  ياضاقت  قباطم  ینابرهش 
هک یتخبدب  یجاح  مولعم  رارق  زا  میدیناسر ، هعیـش  جاّجح  ریاس  یهاگآ  هب  ار  عوضوم  نیا  زین  یقارع  جاجح  زا  رگید  ياهّدـع  بناجنیا و 
رد فاوط  لاح  رد  تسا و  هدوب  هدش  فرشم  جح  هب  دوخ  لایع  اب  هک  هدوب  دزی  یلاها  زا  هدش  لوتقم  بصعت ، لهج و  هجیتن  رد  هانگیب و 

غارفتسا دوخ  مارحا  نماد  رد  دنکن ، هدولآ  ار  نیمز  وا  ِیق  هکنیا  يارب  دهدیم و  تسد  وا  هب  غارفتـسا  تلاح  تلاسک ، اوه و  یمرگ  هجیتن 
نیب ساسایب  رما  نیا  نوچ  دنیامنیم و  هدهاشم  لاح  نیا  رد  ار  وا  دناهدوب ، يرصم  ًابلاغ  هک  بّصعتم  قمحا و  جاجح  زا  ياهّدع  دنکیم ،
نماد دـننزیم و  وا  هب  یتخـس  کتک  هدومن ، هلمح  وا  هب  دـننکیم ؛ ثّولم  ًادّـمعتم  ار  هنیدـم  هّکم و  ِمرح  نایعیـش ، هک  تسا  عیاش  اـهیّنس 
هکنیا تمهت  هب  هداد ، تداهـش  وا  هیلع  رب  رگید  ياهّدـع  هّدـع و  نامه  دزیریم ، مرح  نیمز  يور  یق  هدـش ، اـهر  هراـچیب  تسد  زا  مارحا 

دـنناسریم و لتق  هب  ار  وا  دـش ، هتفگ  الاب  رد  نآ  حرـش  هک  يروطهب  دـننکیم و  لـتق  هب  موکحم  ار  وا  هدومن  طُّوَغَت  هّکم  مرح  رد  ًادّـمعتم 
نیا اب  نوچ 
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مهارف هّدج  هب  ارم  تکرح  لئاسو  ًاروف  متـساوخ  ینابرهـشسییر  زا  تشادن ، دروم  لکـش ]  ] نیدب طیحم  نیا  رد  هّکم  رد  ندنام  تیعـضو 

. دیامن
تروص ضرعت  روط  هبزاجح  زا  مترفاـسم  مدـمآ و  رـصم  هب  درک ، تکرح  هّدـج  زا  هک  یتشک  نیلّوا  اـب  هدـمآ  هّدـج  هب  روبزم  زور  يادرف 
. مدومنن یظفاحادخ  يدوعس  یبرع  تلود  نیرومأم  ریاس  هّدج و  رادنامرف  کلم و  صوصخم  یشنم  نیسای ، فسوی  خیش  اب  تفرگ و 
تلود شور  دنیامرفیم  هظحالم  هک  يروط  هب  دوب ، هدومنن  باب  نیا  رد  یمادقا  دوب و  عالطایب  عوضوم  نیا  زا  یّلکهب  رـصم  راتخم  ریزو 

رصتخم همکاحم  وحن  نیا  هب  ار  یجاح  رفن  کی  هک  دوب ، ّتیناسنا  تارّرقم  نیناوق و  مامت  اب  فلاخم  صخش ، نیا  هب  عجار  يدوعـس  یبرع 
. دزاس لوتقم  عینش  زرط  نیدب  موکحم و 

يدوعـس هجراخ  ریزو  هک  لـصیفریما  نوچ  تشون و  يدوعـس  هجراـخ  ترازو  هب  يزیمآضارتعا  تشادداـی  ًاروف  ترافـس  لوا  هلحرم  رد 
باب نیا  رد  دندوب  یناریا  جاجح  عفانم  ظفاح  هک  اهیرـصم  هلیـسوهب  ًانمـض  دومن و  يو  هب  یـضارتعا  مه  ًاهافـش  تسا  هرهاق  رد  اًلعف  تسا 

. دیسر دهاوخ  ضرع  هب  هجیتن  هتبلا  دش ، هتساوخ  رما  حیضوت 
اب یسدقم  روظنمهب  هک  ار  هراچیب  یجاح  هک  هتـشذگ  مه - يرـشب  تاساسحا  هبنج  زا  يدوعـس  تلود  هنایـشحو  راتفر  نیا  ترافـس  رظنهب 

( تایثیح  ) تایسح رب  هک  ياهمدص  ظاحل  زا  دناهتشک - عیجف  روطنیا  هب  دوب  هدمآ  هکم  هب  تفاسم  اهگنسرف  زا  دوخ  هداوناخ 
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رارق بیقعت  دروم  عوضوم  تهج  ره  زا  تسا  مزال  هجوت و  لباق  هزادنایب  هدش  دراو  یمالسا  لود  ریاس  لباقم  رد  ناریا  یهاشنهاش  تلود 

. دریگ
تلود زا  اریز  دتفا ، ریخأت  هب  دیاب  تخـس  تاضارتعا  تامادقا و  دناهدشن  جراخ  يدوعـس  روشک  زا  یناریا  جاجح  همه  هک  یعقوم  ات  اهتنم 

. دوب دهاوخن  دعبتسم  نیریاس  رازآ  يارب  یمادقا  هنوگچیه  هدرک  یناریا  جاجح  اب  ار  يراتفر  نینچ  هک  يدوعس 
یهاشنهاش تلود  هکنآ  اب  هک ، تسا  نیا  راوگان  ياهدمآشیپ  نیا  عوقو  یـساسا  تلع  هک  درادب  ضورعم  دیاب  مه  ار  تمـسق  نیا  ًانمض 

هب هدش  هک  یتمحز  ره  هب  ار  دوخ  فلتخم  ياههار  زا  جاجح  يدایز  هدع  لاس  ره  اذـهعم  دـنراد ، يراددوخ  جاجح  هب  همانرذـگ  نداد  زا 
. دروآیم شیپ  ار  تایعضو  نیا  هکم ، هب  یهاشنهاش  تلود  فرط  زا  هدنیامن  مازعا  اب  تقفاوم  مدع  قیرط  نیا  هب  دنناسریم و  هکم 

هلاسره دنراد  هدج  رد  زین  یمئاد  لوسنک  راتخم و  ریزو  جح  عقوم  رد  دنراد و  هدج  رد  ترافس  هکنیا  رب  هوالع  اهیرـصم  هک  یتروص  رد 
ینابرق  (1) ددرگ . نیمأت  جاجح  تظافح  یتهج  ره  زا  هک  دتسرفیم  هکم  هب  جحلاریما  تمس  هب  ار  دوخ  هتسجرب  صاخشا  زا  یکی 

هرهاق رد  ناریا  یهاشنهاش  ترافس 

.164 ح ، ، 77 دنس : هرامش  - 1
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يدوعس تلود  هیعالطا 

رد ار  نآ  هدرک ، رداص  گرزب » تیاـنج   » ناونع تحت  ياهیعـالطا  تیاـنج ، نیا  هیجوت  رد  يدوعـس  تلود  شارخلد ، هثداـح  نیا  لاـبندهب 
: تسا نینچ  هیعالطا  نیا  نتم  همجرت  تخاس . رشتنم  ( 1322 / 9 / 25  ) ربماسد 1943 خّروم 17  يرقلاّما  همانزور 

هب نیبستنم  زا  یناریا ، نیسح ، دنزرف  بلاطوبا  مان  هب  ار  یصخش  مارحلا ، هَّللا  تیب  رد  ینابرهـش  نیرومأم  ق ). ه .  ) هّجحيذ 1362 زور 12  »
هب هتـشادرب ، ار  تاروذاق  زا  يرادقم  دوب و  تایانج  نیرتدیلپ  نیرتتسپ و  باکترا  لوغـشم  هک  یلاح  رد  دـندومن  ریگتـسد  ار  ناریا  هعیش 

باب و نیا  رد  ییوجزاب  زا  سپ  تخیریم ، هفّرشم  هبعک  فارطا  رد  سّدقم  ناکم  نیا  هب  نیهوت  ناگدننکفاوط و  هب  تیذاو  رازآ  روظنم 
.« دیسر لتق  هب  هّجحيذ 1362  هبنش 14  زور  رداص و  وا  لتق  هب  ریاد  یعرش  مکح  وا ، زا  حیبق  مرج  نیا  رودص  توبث 

هیعالطا بیذکت 

ظفاح هک  اهيرصم  هلیـسو  هب  هتـشون و  يدوعـس  هجراخ  ترازو  هب  ینحللا  دیدش  زیمآ و  ضارتعا  تشاددای  ًاروف  هرهاق  رد  ناریا  ترافس 
هب هدرکیم ، رادـید  رـصم  زا  يدوعـس  تقو  هجراخ  ریزو  لصیفریما  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـهاوخیم و  حیـضوت  ناـنآ  زا  دـندوب ، ناریا  عفاـنم 

. دنیامنیم لقتنم  يو  هب  ار  دوخ  ضارتعا  زین  یهافش  تروص 
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ناریا ترافس  هیضارتعا  نتم 

1322 / 9 خیرات 30 / رد  هک  يدوعس  ناتسبرع  هجراخ  روما  ترازو  هب  باطخ  رصم ، رد  ناریا  ترافس  زیمآضارتعا  تشاددای  نتم  همجرت 
: تسا حرش  نیا  هب  تسا  هدیدرگ  هرباخم 

: درادیم راعشا  همرکم  هکم  رد  يدوعس  ناتسبرع  هجراخ  ترازو  هب  ناریا  یهاشنهاش  ترافس 
هک یماگنه  تسا ، هدمآ  زاجح  هب  جـح  مسارم  يارب  شرـسمه  قافتا  هب  هک  دزی  یلاها  زا  یناریا  جاجح  زا  یکی  ترافـس  نیا  عالطا  ربانب 
هب نهو  مرج  هب  ددرگیم و  غارفتـسا  راچد  یناـهگان  روطهب  يراـمیب  اـمرگ و  یگتـسخ و  رثا  رب  تسا ، هدرکیم  فاوط  همّظعم  هبعک  رود 

دعب رهطم  مرح  ندرک  هدولآ  ماهتا  هب  سپـس  متـش و  برـض و  دروم  هداد ، رارق  مدرم  يارب  نما  یناکم  ار  نآ  دنوادخ  هک  مارحلا ، هَّللاتیب 
. ددرگیم موکحم  دشاب ، ماع  ءالم  رد  يو  ندز  ندرگ  هک  تازاجم  ّدشا  هب  لوؤسمریغ ، دارفا  تداهش  اب  هاتوک و  ياهمکاحم  زا 

تلود عابتا  یناریا و  جاجح  زا  یکی  قح  هک  تیناسنا  عرـش و  فلاخم  ینوناقریغ و  راک  نیا  هب  تبـسن  ًادـیدش  ناریا  یهاشنهاش  تراـفس 
هدرک و ضارتعا  هدش  هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  دنراد  ار  هبعک  ترایز  جح و  هضیرف  ماجنا  راتـساوخ  وزرآ  نارازه  اب  هک  تسود ، ناملـسم و 

نیا دشابیم . هجراخ  ترازو  خساپ  ربخ و  تایئزج  تفایرد  راظتنا  رد 
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(1) درادیم . ظوفحم  ار  زیگنافسأت  هثداح  نیا  هب  تبسن  ناریا  تلود  قوقح  یمامت  ترافس 

رصم ریزوتسخن  داهنشیپ 

ترازو هب   201 ح / هرامـش 77 / هب  ياهمان   1322 / 12 خـیرات 7 / رد  هرهاـق  رد  ناریا  ریبـک  ریفـس  مج  دوـمحم  یلبق ، شرازگ  بیقعت  رد 
: تسا حرش  نیا  هب  همان  نتم  دنکیم  هرباخم  نارهت  رد  هجراخ 

تلود فرط  زا  یباوج  زونه  همظعم ، هکم  رد  يدزی  بلاـطوبا  لـتق  هب  عـجار   1322 / 11 / 16 -/ 200 ح / هرامـش 77 / شرازگ  بیقعت  رد 
تـسخن اشاپ  ساحن  ياقآ  فرط  زا  رـصم ، هجراخ  روما  ترازو  نواعم  کـیب  نیدـلا  حالـص  ياـقآ  زورما  تسا ، هدیـسرن  يدوعـس  یبرع 

ره عوضوم  نیا  هک  دنراد  هدیقع  فسأتم و  يدزی  بلاطوبا  هیضق  هرکاذم  همادا  زا  ریزو  تسخن  ياقآ  تشاد : راهظا  هدمآ  ترافـس  ریزو ،
. دوشب لح  رتدوز  هچ 

رصم و وناریاتلودفرط  زا  ياهیمالعا  تسابوخ  دنـشابنتمحز ، رد  یناریا  جاجح  هیتآ  رد  هکنیا  يارب  هدیـسر ، روط  نیا  ناشیا  رظنهب 
. ددرگ رشتنم  زور  کی  رد  هدرک  هیهت  هنیمز  نیا  رد  يدوعس  یبرع 

یمادقا هک  تسا  نیا  هب  طونم  لمع  نیا  همتاخ  یلو  مرکشتم ، ریزوتسخن  ياقآ  بانج  تاساسحا  زا  مداد  باوج  رـصتخم ، رورم  زا  سپ 
تلود رطاخ  تیاضر  بلج  رد  يدوعس  تلود  فرط  زا 

.162 ح ، ، 75 دنس : هرامش  - 1
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ناما رد  دـنوشیم  فّرـشم  همظعم  هکم  هب  یبهذـم  هضیرف  يادا  يارب  هک  ناریا  عابتا  هدـنیآ  رد  هک  میـشاب  نئمطم  ام  ات  دوشب ، یهاشنهاش 

هدافتـسا ریزو  تسخن  بانج  هناهاوخریخ  تایرظن  زا  دومن و  هرکاذـم  اهتمـسق  ریاس  رد  دوشیم  تقونآ  تشاد  دـنهاوخ  تینما  هدوب و 
. درک

؟ تسا بوخ  دوشب  يدوعس  تلود  فرط  زا  یمادقا  هچ  الثم  داد : باوج 
عقوم رد  ناریا  عابتا  هدنیآ  رد  هک  دوشب  دهعتم  هدومن و  فسات  راهظا  هدـمآ  شیپ  هک  ياهعقاو  زا  امـسر  يدوعـس  تلود  الثم  مداد  باوج 

رظن ات  تسا  نم  یـصخش  هدیقع  نیا  مدرک  هفاضا  دنیامنب و  لوتقم  ناگدنامزاب  هب  تبـسن  مه  یناربج  تشاد و  دنهاوخ  لماک  تینما  جح 
! دشاب هچ  نم  تلود 

تـشاد راهظا  دش ! دـنهاوخن  یـضار  یمادـقا  نینچ  هب  زگره  دـنراد  اهيدوعـس  هک  یـصوصخم  قالخا  دـیاقع و  اب  مراد  عطق  داد  باوج 
هیـضق متخ  يارب  یلومروف  هدرک ، رکف  فرط  ود  ره  باب  نیا  رد  دیاب  تسا ، لکـشم  رما  نیا  رد  مه  رـصم  هجراخ  روما  ترازو  تیعـضو 

، داتـسرف مهاوـخ  نارهت  هجراـخ  روـما  ترازوهب  هعلاـطم  يارب  ار  ریزو  تسخن  ياـقآ  باـنج  داهنـشیپ  مداد  باوـج  مه  نم  دـنیامن . ادـیپ 
. دوشب لح  لکشم  نیا  دیاش  دوش  هداد  هجراخ  روما  ترازو  زا  يرظن  رتدوز  دوش  اعدتسا  درک  شهاوخ 

جاجح فیلکت  يارب  هنیمز  هدزن و  یفرح  چیه  لتق ، هب  عجار  تقیقح  رد  هک  اشاپ  ساحن  ياقآ  بانج  داهنشیپ  تروص  لاسرا  اب  کنیا 
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. ددرگیم لاسرا  هجراخ  روما  ترازو  راضحتسا  يارب  تسا  هدنیآ  رد 

ریبک ریفس  دنیامرف . رضحتسم  رتدوز  ار  ترافس  نیا  تلود  هیرظن  زا  تسا  ینمتم 
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هّیضارتعا همان  هب  يدوعس  تلود  دنت  خساپ 

نیا هیجوت  هب  هناحیقو ، دنت و  رایـسب  ياهمان  رد  ق . مارحلا 1363 ه . مرحم  مّوس  خیرات  رد  همّرکم  هّکم  رد  رقتسم  يدوعـس  هجراخ  ترازو 
ار مارحلادجـسم  هبعک و  ندومن  ثّولم  یهاو  ماـّهتا  هکلب  هدـشن ، نامیـشپ  شیوخ  هدرک  زا  اـهنت  هن  هتخادرپ ، یناـسنا  یعرـش و  ریغ  لـمع 

: تسا نینچ  همان  نیا  نتم  دهدیم . تبسن  نایناریا  هب  ًاحیرص ] ]
ح مقر 75 ، ۀّیـضّوفملا  ةرّکذم  اهیّقلتل  دیدشلا  اهفـسأ  ۀّیناریإلا  ۀّیروطاربمإلا  ۀیـضّوفملا  غالبإب  ۀّیدوعـسلا  ۀّیبرعلا  ۀّیجراخلا  ةرازو  فّرـشتت  »

نییناریإلا جاّجحلا  دحأ  هبکترا  يذـلا  مرجلا  لکـش  تّبتر  ۀـیناریإلا  ۀّیـضّوفملا  ّنإف  ، 1943 / 12 قفاوملا 22 /  1322 / 9 خیرات 30 / ، 162
نکی مل  هتقیقح  تفرعو  رمألا  نع  ۀّیناریإلا  ۀّیضّوفملا  ترـسفتسا  ولو  نوناقلاو  ۀّیناسنإلاو  عرـشلل  ًافلاخم  کلذ  تربتعاو  تدارأ  ام  بسح 

. ةرّکذملا هذه  لاسرإ  یف  عّرستلا  اذه  اهنم 
نأ لقعلا  رّوصتی  فیکف  هنم ، نّیب  مرج  ثودح  ریغ  نم  ناسنإ  ّيأ  ۀبقاعم  یف  ضرغ  وأ  ۀـیاغ  ّيأ  اهل  سیل  ۀّیدوعـسلا  ۀـّیبرعلا  ۀـموکحلا  ّنإ 

لمعت ۀـموکح  نم  عقی  نلو  عقی  مل  اذـه  لثم  ّنإ  هنأشب . ۀـعطاق  لئالد  كانه  نوکت  نأ  نودـب  جاّـجحلا  دـحأ  یف  مکح  ذاـفنإ  یلع  مدـقت 
. ۀسّدقملا اهدالب  یلإ  نودفی  وأ  اهمکح  ّلظب  نّولظتسی  نم  عیمج  نیب  مالسلاو  لدعلاو  نمألا  ءاول  رشنتو  هَّللاعرشب 

ّيأ نم  رثکأ  ماعلا  اذه  یف  تماق  دق  ۀّیدوعسلا  ۀّیبرعلا  ۀموکحلا  ّنإ 
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یلع نّویناریإلا  جاّجحلا  مدقأ  امل  کلذو  یلخادلا  دالبلا  نیومتب  ترـضأو  ۀقاطلا  قوف  تناک  ۀنواعم  نیّیناریإلا  جاّجحلا  ۀـنواعمب  رخآ  ماع 

یف مهتاراّیس  تلّطعتو  مهیلع  تقولا  قاضو  ۀکلمملا  لخاد  یلإ  اولخد  اّمل  ّمث  ۀکلمملا  جراخ  نم  مهلقنل  ۀحلاص  نکت  مل  تاراّیس  بوکر 
تذقنأو نیّیناریإلا  جاّجحلا  لقنل  تاراّیـسلا  کلت  تلّوحو  لخادـلا  یف  اهنیومت  تاراّیـس  تفقوأ  ۀّیدوعـسلا  ۀـّیبرعلا  ۀـموکحلاف  ءارحـصلا 
ۀّیناسنإلاو عرـشلل  فلاخم  مکح  ذافنإ  ۀـمهت  اهیلإ  هّجَُوی  نأ  نکمی  لمعلا ال  اذـه  لثم  لمعت  یتلا  ۀـموکحلاف  قّقحملا ، توملا  نم  مهتایح 

. اهدالب یف  عقی  نأ  لیحتسی  اذه  ّنأل 
ضعب لصو  نأ  یلإ  هنم ، هتنایـص  بجی  ام  ّلک  نم  ًانوصمو  ًارهاط  ۀّکم  یلإ  نیّیناریإلا  جاّجحلا  ضعب  لوصو  لبق  مارحلا  هَّللاتیب  ناک  دـقل 
ءاحنأ یف  ةرذق  ًاراذقأ  نودهاشی  مرحلا  مدخ  عم  مارحلا  هَّللاتیب  یف  نوملـسملا  ذخأف  مارحلا  هَّللاتیب  اولخدو  ۀّـکم  یلإ  نییناریإلا  جاّجحلا 

ۀبقارمب ًارمأ  تردـصأ  ۀـموکحلا  تناکو  نییناریإلا  یلإ  کلذ  نوبـسنی  نیملـسملا  جاّجح  ّلـکو  فاـطملا  یفو  میهاربإ  ماـقم  لوح  مرحلا 
لمحی وهو  ۀـمیرجلاب  ًاسبلتم  ۀـّیناریإلا  ۀّیـضوفملا  ةرّکذـم  یف  روکذـملا  صخـشلا  یلع  کـلذ  ءاـنثأ  ضبقلا  یقلأـف  ًةدـیدش  ًۀـبقارم  مرحلا 

نأ دعبف  نیملسملا . نم  نییالملا  تائم  هسّدقی  يذلا  مارحلا  هَّللاتیب  لوح  فاطملا  یف  اهیقلیو  همارحإ  لخاد  ءالخلا  تویب  نم  تاروذاقلا 
یف ۀحیرـصلا  نآرقلا  ماکحأ  ذافنإ  نم  ّدب  اهیدل  نکی  مل  روکذملا  صخـشلا  نم  رارقإبو  هّیعرـشلا  لئالدلاب  ۀـمیرجلا  هذـه  ۀـموکحلل  تبث 

، هلثم
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ٍمِیلَأ (1) ٍباَذَع  ْنِم  ُْهقُِذن  ٍْملُِظب  ٍداَْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَمَو  یلاعت ... : لاق  دقف 

عطقیو هتیب  نم  جرخی  لـجر  نم  رکنأو  عنـشأ  ۀـمیرج  ّيأو  هَّللاباـتک  ّصنب  مّنهج  یف  هَّللادـنع  هلثمل  ةرخـآلا  باذـعو  هلتق  ایندـلا  باذـعف 
: یلاعت لاق  ثیح  كرشو ، رفک  ّلک  نمو  اهنم  تیبلا  ریهطتب  هَّللارمأ  یتلا  راذقألا  هذهب  مارحلا  هَّللا  تیب  سّجنیل  رافقلاو  یفایفلا 

ِدوُجُّسلا (2) ِعَّکُّرلاَو  َنیِِمئاَْقلاَو  َنیِِفئاَّطِلل  ِیْتَیب  ْرِّهَطَو 
مرحلا و یف  اودحو  اذا  یّتح  نیملـسملا  ۀعامج  نع  مهب  جرخت  ۀّطخ  ماعلا  اذـه  یف  مارحلا  هَّللاتیب  یف  مهل  اوذـّختا  دـق  نّییناریإلا  ّنأ  یلع 

ۀّماع نیملسملا  طخس  بجوأ  اّمم  ۀیاغلل  ًابیرم  مارحلا  هَّللاتیب  یف  مهفقوم  ناکو  نیملـسملا  ۀعامج  عم  ةالـصلا  نع  اوعنتما  ةالـصلا  تمیقا 
تاناهإ نیملـسملا  نم  مهیلع  عقول  نییناریإلا  جاّجحلا  ۀنایـصل  هجراخو  مرحلا  لخاد  ۀموکحلا  هب  تماق  يذلا  دیدشلا  ظقیتلا  الولو  مهیلع .

. مارحلا هَّللاتیب  یف  ةرکنملا  مهلامعأ  نم  نیملسملا  ۀّفاک  يدل  عقو  يذلا  جایهلل  رظنلاب  ۀنینأمطلاو  نمألاب  ّلخت  ةدیدش  تاءادتعاو  ۀمیظع 
ۀّیناریإلا ۀـموکحلا  رظن  تتفل  دـق  اّهنأب  اهرظن  دـُعبو  اهتّین  نسح  یلع  ۀـلالد  انتموکح  هب  تماـق  اـم  یلإ  ۀـّیناریإلا  ۀـموکحلا  رظن  تفلن  اـنهو 

ۀّیبرعلا ۀموکحلا  ّنأو  اهجاّجح  اهب  مدقیس  یتلا  تاراّیـسلاب  مامتهإلا  موزل  اهتغلبأ  ثیح  نابعش 1361 ، خیراتب 4  دادغبب ، اهتّیضوفم  ۀطساوب 
راطخأ تعقو  اذإ  ۀلوؤسم  اهسفن  ّدعت  ۀّیدوعسلا ال 

.25 جح : - 1

.26 جح : - 2
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نم اهایاعر  ذاقنإ  نم  هالعأ  رکذ  ام  لصحو  کلذ  ۀّیناریإلا  ۀموکحلا  تلمهأ  دقف  اذه  عمو  مهتنوعم  اهنکمی  ذإ ال  کلذ ، ببـسب  اهجاّجحل 

عرـشلا فلاخی  امب  اوتأی  نأب ال  نییناریإلا  جاجحلا  یلع  دـیدشلا  هیبنتلا  موزل  یلع  دادـغبب  یناریـإلا  ریزولا  رظن  تفل  ّهنأ  اـمک  ماوزلا  توملا 
. هابقع دمحت  ام ال  لصحیو  نیملسملا  طخسل  ۀضرع  اونوکی  یّتح ال  مارحلا  هَّللاتیب  یف  فیرشلا 

فـسألا عمو  مزلی  امب  مایقلاب  تدعوو  تاغیلبتلا  هذه  یلع  ۀّیدوعـسلا  ۀّیبرعلا  ۀـموکحلا  ضّوفم  ترکـش  دـق  دادـغبب  ۀـّیناریإلا  ۀّیـضّوفملاو 
مکحی نأ  هنکمی  فصنم  ّلک  ّنأ  امک  ًاعّقوتم  ناکام  تدـّیأ  دـق  تءاج  یتلا  ثداوحلاو  هب  تدـعو  ام  فالخ  یلع  عقو  رمألا  ّنإف  دـیدشلا 

نییناریإلا جاّجحلا  ةدعاسمل  اهنکمی  ام  ّلک  تلمع  ۀّیدوعـسلا  ۀّیبرعلا  ۀموکحلا  ّنإف  هّلک  اذه  عمو  ریـصقتلاو  ۀـیلوؤسملا  عقت  ۀـهج  ّيأ  یلع 
یف نئاشلا  مهکولس  ببـسب  نییناریإلا  جاّجحلا  نم  ریثک  لتقل  تاطایتحا  نم  ۀموکحلا  هتذّختا  ام  ّمث  هَّللاالولو  مهیلع  ۀظفاحملاو  مهتنایـصو 

. مارحلا هَّللاتیب 
َهَّللاَنُوبِراَُحی َنیِذَّلا  ُءاَزَج  اَـمَّنِإ  لاـق : ثیح  عدارلا ، ءازجلا  ذاـّختال  هَّللاباـتکل  ۀـفلاخملا  مئارجلا  یف  رظنلا  رمـألا  یلول  مالـسإلا  لـعج  دـقو 

(1) ِضْرَْألا ...  ْنِم  اْوَفُنی  َْوأ  ٍفاَلِخْنِم  ْمُُهلُجْرَأَو  ْمِهیِْدیَأَعَّطَُقت  َْوأ  اُوبَّلَُصی  َْوأ  اُولَّتَُقیْنَأ  ًاداَسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْسَیَو  َُهلوُسَرَو 
ّيأو

.33 هدئام : - 1
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37 ص :
ۀّیـضّوفملا جاجتحال  اًلحم  ۀّیدوعـسلا  ۀـّیبرعلا  ۀـموکحلا  يرت  کلذـلو ال  ةرکنملا . ثئابخلا  هذـهب  مارحلا  هَّللاتیب  سیندـت  نم  مظعأ  داسف 

... هَّللاباتک یف  ءاج  امل  ًاقبط  هَّللامکحّالإ  مرجملا  یلع  ّقبطی  مل  ّهنأل  ۀّیناریإلا 

همان نتم  همجرت 

هرامـش تشاددای  فسأت  لامک  اب  هک  دـناسریم  ناریا  یهاشنهاش  ترافـس  یهگآ  هب  ًارختفم  يدوعـس  یبرع  روشک  هجراخ  روما  ترازو 
. دومن تفایرد  ار  ترافس   1943 / 12 قباطم 22 /  1322 / 9 هخروم 30 /  162 ح / / 75

عرـش و فلاخم  ار  نآ  هدومن و  ریوصت  هتـساوخ  هک  يوحنهب  هدـش ، بکترم  یناریا  جاجح  زا  یکی  هک  ار  یمرج  تروص  ناریا ، تراـفس 
نیا لاسرا  رد  دربیم  یپ  نآ  تقیقحهب  دومنیم و  ییوجزاب  رما  نیا  هب  عجار  ناریا  ترافـس  رگا  تسا و  هداد  صیخـشت  تیناسنا  نوناق و 

! دومنیمن عیرست  تشاددای 
نودب هک  دوب  دهاوخ  لقع  لوبق  دروم  هنوگچ  دنکیمن ، تازاجم  وا  زا  یحـضاو  مرج  نودب  ار  یـصخش  چـیه  هک  يدوعـس  یبرع  تلود 

لدـع و تینما و  دـنکیم و  راتفر  یهلا  عرـش  قباطم  هک  یتلود  زا  دـنک ؟ ارجا  ار  یمکح  جاـجح  زا  یکی  هب  تبـسن  یعطق ، لـیالد  دوجو 
دنیآیم سدقم  روشک  نیا  هب  هک  ینیرفاسم  تلود و  عابتا  مامت  رب  ار  شمارآ 
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38 ص :
. دش دهاوخن  تسا و  هدشن  عقاو  يرما  نینچ  هدرتسگ ،

جاجح ندمآ  هجیتنرد  دوب ، ام  تقاط  قوفام  هک  کمک  نیا  دومن ، کمک  یناریا  جاجح  هب  لاس  ره  زا  شیب  لاسما  يدوعـس  یبرع  تلود 
یلخاد رابراوخ  عیزوت  هب  هک  دـش  ببـس  دوبن ، بسانم  روشک  نیا  هب  جراخ  زا  اهنآ  لقن  لـمح و  يارب  هک  ییاـهلیبموتا  نینچ  اـب  یناریا 

، يدوعـس یبرع  تلود  تقو  یگنت  ارحـص و  رد  اـهلیبموتا  یبارخ  روـشک و  نیا  هـب  اـهنآ  دورو  زا  سپ  هـچ  دـیآ ، دراو  همدـص  روـشک 
تاجن یمتح  گرم  زا  ار  اهنآ  داد و  صاصتخا  یناریا  جاجح  لقن  لمح و  هب  ار ، دوخ  یلخاد  راـبراوخ  داوم  لـقن  لـمح و  ياـهلیبموتا 

عوقو هچ  دوش ! هداد  تبـسن  وا  هب  تیناـسنا  عرـش و  اـب  فلاـخم  یمکح  رودـص  تمهت  تسین  نکمم  دـیامنب  یلمع  نینچ  هک  یتلود  داد .
!! درادن ناکما  روشک  نیا  رد  يرما  نینچ 

یضعب دورو  زا  سپ  یلو  تشاد ، ترورض  نآ  زا  تنایـص  هک  يرما  ره  زا  دوب ، رهاط  هکم  هب  یناریا  جاجح  دورو  زا  شیپ  مارحلا  هَّللاتیب 
نوماریپ رد  مرح و  فارطا  رد  هک  دندومن  هظحالم  مرح  نیمدختسم  ناناملسم و  مارحلا ، هَّللاتیب  هب  نانآ  دورو  هکم و  هب  یناریا  جاجح  زا 

! دنهدیم تبسن  نایناریا  هب  ار  لمع  نیا  ناملسم  جاجح  مامت  دوشیم و  هدید  یتاروذاق  جاجح  فاوط  لحم  رد  میهاربا و  ماقم 
مادقا لاح  رد  ار ، ناریا  ترافـس  تشاددای  رد  روکذم  صخـش  هک  دوب  نیا  دنهد ، رارق  قیقد  تبقارم  تحت  ار  مرح  هک  داد  روتـسد  تلود 

ادخ هناخ  رود  فاوط  لحم  رد  هتشادرب و  دوخ  مارحا  نماد  رد  ار  اهحارتسم  تاروذاق  هکیلاح  رد  دندومن ، ریگتسد  تیانج  هب 
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39 ص :
!! دنرامشیم سدقم  ار  نآ  ناملسم  نویلیم  اهدص  هک  تخیریم ،

نیا رد  نآرق  حیرـص  ماکحا  يارجا  زج  ياهراچ  دـیدرگ ، تباث  هدربمان  صخـش  رارقا  یعرـش و  لیالد  اب  تیانج  نیا  عوقو  هکنیا  زا  سپ 
ٍمِیلَأ (1) ٍباذَع  ْنِم  ُْهقُِذن  ٍْملُِظب  ٍداْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو  دیامرفیم  هک  دروم 

. دوبن
هک رترکنم  رتعینـش و  نیا  زا  یتیاـنج  مرج و  هچ  تسا ، منهج  باذـع  ادـخ  باـتک  صن  قباـطم  ترخآ  باذـع  تسا و  لـتق  اـیند  باذـع 
لاح و  دـنک !! ثّولم  هدولآ و  تساجن  هب  ار  ادـخ  هناـخ  هکنیا  روظنمهب  دـیامیپب ، ار  ناـبایب  تشد و  هدـمآ ، نوریب  دوخ  هناـخ  زا  یـصخش 

: دیامرفیم هچ  هدومرف ، رما  كرش  رفک و  تساجن و  زا  هناخ  نیا  ریهطت  هب  هکنآ 
(2) ِدوُجُّسلا . ِعَّکُّرلا  َو  َنیِِمئاْقلا  َو  َنیِِفئاَّطِلل  َِیْتَیب  ْرِّهَط  َو 

عقوم رد  هچ  دـیامنیم ، جراخ  نیملـسم  تعامج  زا  ار  نانآ  هک  دـندوب  هدومن  ذاختا  ياهیور  ادـخ  هناخ  رد  لاسما  نایناریا  هتـشذگ  نیا  زا 
هناخ رد  اهنآ  راتفر  دندرکیم و  يراددوخ  نیملـسم  تعامج  اب  زامن  يادا  زا  دندوب ، مرح  لخاد  رد  اهنآ  زا  ياهدـع  رگا  تعامج  زامن 

يدوعـس یبرع  تلود  هداعلاقوف  يرادیب  رگا  دش و  اهنآ  هب  تبـسن  نیملـسم  مامت  ینیبدب  بابـسا  دوب و  نظ  ءوس  بجوم  تیاهنیب  ادـخ 
رگا دوبن و 

« درک میهاوخ  راتفرگ  میلا  باذع  هب  ار  وا  دیامن ، ملظ  داحلا و  تین  هدارا و  ادخ  هناخ  رد  هک  یسک  : » ینعی هیآ 25 ، جح  هروس  - 1
« نک ریهطت  دنزادرپیم  دوجس  عوکر و  هب  هک  یناسک  نارازگزامن و  ناگدننکفاوط و  يارب  ارم  هناخ  : » ینعی هیآ 26 ، جح  هروس  - 2
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40 ص :
لامعا هب  تبـسن  نیملـسم  هماع  ناجیه  هب  رظن  دمآیمن ، لمعهب  مرح  جراخ  لخاد و  رد  یناریا  جاجح  تایح  ظفح  يارب  یقیقد  تامادقا 
شمارآ تینما و  هب  هک  يدـح  هب  دـشیم ، اهنآ  هب  تبـسن  دـیدش  ياهيّدـعت  میظع و  ياهتناها  ادـخ ، هناـخ  رد  اـهنآ  ياوراـن  رکنم و 

!! دمآیم دراو  للخ  روشک 
هلیـسوهب دوخ  یـشیدنارود  تین و  نسح  تاـبثا  يارب  تلود ، هک  دزاـس  هجوتم  هتکن  نیا  هب  ار  ناریا  تلود  رظن  دـنادیم  مزـال  اـجنیا  رد 

هب ماــمتها  هجوــت و  موزل  دوــمن و  رما  نـیا  هجوــتم  ار  ناریا  تـلود  رظن  ق ]  ] نابعـش 1361 مراـهچ  خـیرات  هب  دادـغب ، رد  ناریا  تراـفس 
، دنادیمن لوؤسم  ار  دوخ  يدوعس  یبرع  تلود  دیایب ، شیپ  جاجح  يارب  ییاهرطخ  رگا  هک  تفگ  هدومن ، دزشوگ  ار  جاجح  ياهلیبموتا 

تلود هجیتنرد  دادـن و  یتیمها  عوضوم  نیا  هب  ناریا  تلود  اهنیا  مامت  اب  یلو  تسا ، جراـخ  نآ  رادـتقا  ّزیح  زا  اـهنآ  هب  کـمک  هک  اریز 
. داد تاجن  گرم  زا  ار  ناریا  عابتا  يدوعس  یبرع 

عرـش رماوا  فالخرب  هک  دنیامن  نغدق  ًادیکا  یناریا  جاجح  هب  هک  میتخاس  هجوتم  هتکن  نیا  هب  ار  دادغب  رد  ناریا  راتخم  ریزو  رظن  نینچمه 
. دهد خر  اهنآ  يارب  يراوگان  قافتا  دنوش و  عقاو  نیملسم  راجزنا  ضرعت و  ضرعم  رد  هک  دننکن  يراک  ادخ  هناخ  رد  فیرش ،

نیا رد  همزال  تامادقا  هک  داد  هدعو  هدومن ، يرازگساپس  رکذت  نیا  زا  يدوعس  یبرع  ترافس  زا  دادغب  رد  ناریا  ترافس  عقوم  نآ  رد 
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41 ص :
صخـش ره  درک و  دییأت  ار  ام  ینیبشیپ  تاقافتا  دش و  عقاو  دوب  هداد  هدـعو  ترافـس  هچنآ  فالخرب  هنافـسأتم  یلو  دومن ، دـهاوخ  باب 

. تسا هدوب  نیفرط  زا  کیمادک  زا  ریصقت  تیلوؤسم و  هک  دنک  مکح  دناوتیم  یفصنم 
دومنن راذگورف  دوب  مزال  اهنآ  تظافح  تیامح و  یناریا و  جاجح  هب  تدعاسم  يارب  هچنآ  لذب  زا  يدوعـس  یبرع  تلود  نیا ، دوجو  اب 

يروآتلاجخ راتفر  هجیتن  رد  یناریا  جاجح  زا  يدایز  هدع  دوبن ، يدوعـس  یبرع  تلود  هناراکطایتحا  تامادقا  يدنوادخ و  لضفت  رگا  و 
. دندیسریم لتق  هب  دننکیم  ادخ  هناخ  رد  هک 

باکترا زا  نارگید  عانتما  بجوم  هک  دیامن  ارجا  ار  یبسانم  رفیک  ادـخ ، باتک  فلاخم  ياهمرج  رد  هک  هداد  قح  رما  ّیلو  هب  مالـسا  نید 
: دیامرفیم نآرق  رد  هچ  ددرگ ، یمرج  نینچ 

اْوَْفُنی َْوأ  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَأ  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َعَّطَُقت  َْوأ  اُوبَّلَُـصی  َْوأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ 
(1) ِضْرَْألا . َنِم 

؟ دننک ثّولم  ار  ادخ  هناخ  هک  رتگرزب  نیا  زا  يداسف  هچ 

نانآ هک  تسا  نآ  دندرگیم  داسف  بجوم  نیمز  رد  دـننکیم و  گنج  ربمغیپ  ادـخ و  اب  هک  یناسک  رفیک  : » ینعی همجرت : - 33 هدئام ، - 1
« دنیامن دیعبت  ار  نانآ  ای  دنربب و  ار  نانآ  ياپ  تسد و  ای  دنزیوآ  راد  هب  ای  دنشکب  ار 
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42 ص :
وا باتک  قباطم  ادـخ و  نامرف  هب  زج  مرجم  هب  تبـسن  هک  اریز  دـنیبیمن ، ناریا  ترافـس  ضارتعا  يارب  يدروم  يدوعـس  یبرع  تلود  اذـل 

ناریا ترافس  هیباوج   (1) تسا . هدیدرگن  ارجا  یمکح 
ناریا هجراخ  ترازو  هیباوج  يدوعس ، تلود  هجراخ  ترازو  عقاو  فالخ  یقطنم و  ریغ  دنت و  همان  هب  خساپ  رد  ناریا  یهاشنهاش  ترافس 

: تسا لیذ  حرش  هب  همان  نتم  درادیم ، لاسرا  يدوعس  هجراخ  ترازو  يارب  تفایرد و  ار 
یهاشنهاش ياربکترافس 

لاس 1363 مارحلا  مرحم  هخروم 3  يدوعـس  یبرع  هجراخ  روما  ترازو   4 / 1 هرامـش 20 / تشاددای  خساپ  رد  ناریا  یهاشنهاش  ترافس 
: دناسریم هناخترازو  نآ  یهاگآ  هب  ًامارتحا  يدالیم ، لاس 1943  ربماسد  قباطم 29  يرجه 

یناریا و جاّجح  هکنیا  رب  هوالع  هچ  دنادیمن ، هذخاؤم  لباق  مرج و  ریز  لئالد  هب  ار  یناریا  مان  بلاط  هب  بستنم  لمع  رودص  ناریا  تلود  »
لحم هکنیا  يارب  هداد و  تسد  هدربماـن  هب  عّوهت  تلاـح  هبعک ، فاوـط  ماـگنه  اوـه  یمرگ  تلاـسک و  رثا  رد  هک  دـناهداد  تداهـش  یقارع 

تسا هتساوخیم  هدومن و  غارفتسا  دوخ  نماد  رد  دوشن  هدولآ  فاوط 

تسا مارحلامرحم 1363 ه ق . نآ 3  لاسرا  خیرات  دنس 170 و  هرامش  - 1
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هـضیرف يادا  قوش  هب  هک  یـسک  هک  دـنک  رواب  دـناوتیمن  يروعـشيذ  چـیه  تسا و  یلطاب  ياعدا  اعّدا ، نیا  ًالوصا  دربب . جراخ  هب  ار  نآ 

! دشاب هبعک  هناخ  ندومن  ثّولم  وا  دصق  دوشیم  فّرشم  هَّللاتیب  هب  يرفس  نینچ  جنر  تراسخ و  لّمحت  اب  ینید 
ان تاراهظا  دانتسا  هب  ًافرص  دشاب و  ربخیب  ینید  دعاوق  یللملا و  نیب  موسر  زا  ردقنیا  یمالسا  تلود  کی  هک  تسا  فسأت  بجوم  رایـسب 

مادـعا ماقم  رد  قیقحت  مزال و  ّتقد  نودـب  دـنراد ، رظن  فالتخا  هعیـش  نیملـسم  اب  ینید  تاـعورف  رد  هک  بّصعتم  لاّـهج  زا  ياهّدـع  ّقح 
(1) ًانِمآ ، َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  یهلا : مالک  قبط  رب  هک  دنیآرب  یهانگیب 

. دشاب نوصم  زواجت  ضّرعت و  هنوگره  زا  یتسیاب  تسا ، مدرم  نمیا  ياج  هاگهانپ و  هک  ادخ  هناخ  رد 
همکاحم نایرج  زا  هدوب ، ناریا  عابتا  عفانم  ظفاح  لاسما  هک  مه  یتلود  هدنیامن  هدوبن و  انشآ  لحم  نابز  هب  لوتقم  صخش  هک  صوصخ  هب 

!! تسا هدنام  عالطایب  یلک  هب  وا  تیموکحم  هتفرگ و  رارق  ینوناق  نیزاوم  هچ  يور  تسین  مولعم  هک  رصتخم 
مولعم لاح  نیا  اب  هدوب و  يرارطـضا  اًلماک  تلاسک و  رثا  رد  طقف  هدش ، هدید  یناریا  ِمان  بلاط  زا  هک  یلمع  تسین  دـیدرت  هنوگچیه  ياج 

یَلَع َالَو  یهلا : مالک  فالخ  رب  دروم  نیا  رد  دیوجیم ، دانتسا  ینآرق  تایآ  هب  ًارارک  دوخ  تشاددای  رد  هک  يدوعس  تلود  هنوگچ  تسین 

.97 نارمعلآ : - 1
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ٌجَرَح (1) ِضیِرَْملا 

(2) ِهَیلِإ » َنوُّرطْضی  امَو  ٌۀَعِْست ...  یتَّمُأ  ْنَع  َِعفُر  : » يوبن ّصن  و 
لاح هب  هدز و  ندرگ  هتسب  تسد  تساهدوب ، وا  هانپ  رد  نامهیم و  هک  یعقوم  رد  ار  دوخ  تسود  ِیمالسا  تلود  کی  هعبت  هدومن و  راتفر  ، 

. تسا هدومنن  یتقفش  محر و  ًادبا  وا  هراچیب  رسمه 
: هفیرش هیآ  هدومن و  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هب  لالدتسا  عیجف ، رما  نیا  یشوپهدرپ  يارب  يدوعس  هجراخ  روما  ترازو  هکنآ  رتبجع 

ٍمِیلَأ (3) ٍباَذَع  ْنِم  ُْهقُِذن  ٍْملُِظب  ٍداَْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَمَو  ... 
(4) َُهلوُسَرَو ...  َهَّللاَنُوبِراَُحی  َنیِذَّلا  ُءاَزَج  اَمَّنِإ  و ... 

صخـش زا  یـشان  لمع  هک  تسین  نآ  هب  يراعـشا  هربتعم ، ریـسافت  زا  کیچیه  رد  هک  یتلاح  رد  هداد  رارق  لمع  نیا  زّوجم  كردـم و  ار  ، 
. دشاب هیآ  ود  نیا  لولدم  اب  قبطنم  لوتقم ،

تسا اهنآ  راهظا  نیا  درادیم ، مّلـسم  ار  هتـسباو  نیرومأم  ّتین  ءوس  هدیدرگ و  بّجعت  بجوم  هک  يدوعـس  تلود  ِتشاددای  رگید  بلطم 
هب یناریا  جاجح  زا  ياهدع  دورو  زا  سپ  هدوب و  ياهتـسیاشان  رما  ره  زا  نوصم  زیمت و  هَّللا  تیب  یناریا ، جاجح  زا  یـضعب  دورو  زا  لبق  هک 

! دندومن هدهاشم  مرح  فارطا  رد  یتاروذاق  مرح  نیمدختسم  ادخ ، هناخ  رد  نیملسم  هکم ،

.17 حتف : - 1
.369 لیاسو ج 15 / - 2

.25 جح : - 3
.33 هدئام : - 4
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اًلقع زین  نیملـسم  ریغ  زا  یتح  یتیانج  نینچ  رودـص  دراد ، هسدـقم  نکاـما  لـیبق  نیا  هب  تبـسن  یناـسنا  ره  هک  یـسیدقت  لـیلجت و  هب  رظن 
ماقم ناشخرد و  هقباس  مالسا ، فینح  نید  هب  تمدخ  رد  هک  تسا  یمالسا  تلم  کی  هب  بوسنم  تمهت  نیا  هک  دسر  هچ  تسا ، دعبتـسم 

ِعَّکُّرلا َو  َنیِِمئاْقلا  َو  َنیِِفئاَّطِلل  َِیْتَیب  ْرِّهَط  َو  دـیامرفیم : نآ  رد  هک  دـشابیم  ادـخ  باتک  هب  یمالـسا  للم  نیرتکـسمتم  زا  دراد و  یخماـش 
ِدوُجُّسلا (1)

. دنراذگب زامن  هرهطم  هبعک  هب  ور  نیملسم  ریاس  دننام  راب  جنپ  يزور  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ّتلم  نآ  دارفا  هب  و 
ار یمومع  راکفاو  هدومن  دیلوت  يدـیدش  رّفنت  راجزنا و  ناریا  ّتلم  رد  هانگیب ، رفن  کی  نتـشک  یناریا و  جاّجح  رازآ  ّتیذا و  ربخ  راشتنا 

. تسا هدیشخب  يراوگان  رایسب  ریثأت  هدروآرد و  ناجیه  هب  ًادیدش 
مان بلاط  لتق  هب  تبـسن  دـیامنیم و  بیذـکت  ًاّدـج  ار  يدوعـس  یبرع  تلود  تشاددای  رد  هروکذـم  تاماّهتا  ناریا ، یهاشنهاش  تراـفس 

يدوعس تلود  تشاددای  تسا و  یقاب  دوخ  دیدش  ضارتعا  رب  هدش ، نایناریا  هب  هک  یتناها  يدوعـس و  تلود  نیرومأم  تازواجت  یناریا و 
ياضرتسا دـشابن و  ظوفحم  يدوعـس  یبرع  تلود  كاخ  رد  ناـیناریا  ّتیثیح  ناـج و  هک  یتقو  اـت  دـنادیمن و  لوبق  لـباق  هجوچـیه  هب  ار 

ار دوخ  ناریا  تلود  دیاین ، لمع  هب  درک  ادـیپ  ناوتیمن  نآ  يارب  یمـسا  للملانیب  تابـسانم  رد  هک  راتفر  نیا  ناربج  ناریا و  تلود  رطاخ 
روبجم

.26 جح / - 1
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هجراخ روما  ریزو   (1) دیامن . رظن  دیدجت  يدوعس  یبرع  تلود  اب  تابسانم  همادا  رد  دید  دهاوخ 

. تسا  1322 / 11 نآ 12 / خیرات  186 و  ح ، ، 77 دنس : هرامش  - 1

همان نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


47 ص :

یمومع راکفا  هیجوت 

: دنکیم لاسرا  اهيرازگربخ  دیارج و  يارب  ار  نآ  هّیهت و  لیذ  حرش  هب  زین  يرگید  نتم  رصم ، رد  ناریا  ترافس  هطبار  نیمه  رد 
: تسا هدش  هداتسرف  اهيرازگربخ  دیارج و  هب  ترافس  فرط  زا  هک  ياهّیغالبا  همجرت 

لباق مرج و  ار  تلاسک ) رثا  رد  ندومن  غارفتـسا  ینعی   ) وا زا  هرداص  لمع  هدومن و  در  ار  یناریا  مان  بلاط  هب  بوسنم  تمهت  ناریا  تلود  »
جاّجح زا  يدایز  هّدع  هکنیا  رب  هوالع  هچ ، دنادیمن . هذخاؤم 
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زا يریگولج  يارب  هداد و  تسد  هدربماـن  هب  غارفتـسا  تلاـح  اوه  یمرگ  ضرم و  هجیتن  رد  هک  دـنداد  تداهـش  نارگید  یقارع و  یناریا و 

هضیرف و يادا  يارب  هک  یـسک  دـنک ، رواب  دـناوتیمن  يروعـش  يذ  چـیه  دوب ، هدومن  غارفتـسا  دوخ  ِمارحا  رد  فاوط ، ّلـحم  ندـش  هدولآ 
! دشاب هرّهطم  هبعک  ندومن  ثّولم  شدصق  هدومن ، ار  جنر  تراسخ و  همه  نیا  لّمحت  ادخ  هناخ  ترایز 

مادعا ماقم  رد  مزال  ّتقد  نودب  بّصعتم ، لاّهج  زا  ياهّدع  ّقح  ان  تاراهظا  دانتسا  هب  ًافرص  يدوعس  تلود  هک  تسا  فّسأت  بجوم  رایسب 
نابز هب  لوتقم  صخـش  هک  صوصخ  هب  دـیآرب ، هدوب  ادـخ  هانپ  رد  نامهیم و  هک  دوخ ، تسود  ِناملـسم  تلود  کـی  عاـبتا  زا  یهاـنگیب 

. دوب هدنام  عالطایب  همکاحم  نایرج  زا  یّلکب  هدوب  ناریا  عابتا  عفانم  ظفاح  هک  مه  رصم  تلود  هدنیامن  هدوبن و  انشآ  ّلحم 
دورو زا  دعب  هک  تساهنآ  راهظا  درادیم ، مّلـسم  ار  يدوعـس  تلود  هتـسباو  نیرومأم  ّتین  ءوس  هدش و  بّجعت  بجوم  هک  يرگید  بلطم 

! دش هدهاشم  هّکم  مرح  رد  یتاروذاق  یناریا  جاّجح  زا  یضعب 
اًلقع زین  نیملسم  ریغ  هب  یّتح  یتیانج  نینچ  ِتبسن  دنراد ، هسّدقم  نکاما  نیا  هب  تبـسن  رـشب  دارفا  مامت  هک  یمارتحا  ّسح  لیلجت و  هب  رظن 
ماقم ناـشخرد و  هقباـس  مالـسا  نید  هب  تمدـخ  رد  هک  تسا  یمالـسا  ّتلم  کـی  هب  بوسنم  تمهت  نیا  هک  دـسر  هچ  تسین ، لوبق  لـباق 

. دنشابیم نآ  ماکحا  يرجمو  هدوب  کّسمتم  ادخ  باتک  هب  یمالسا ، ّتلم  ره  زا  شیب  نآ  دارفا  دراد و  یخماش 

یمومع راکفا  www.Ghaemiyeh.comهیجوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


49 ص :
راکفا دـیلوت و  يدـیدش  راجزنا  ناریا  ّتلم  رد  اهنآ ، هب  هدراو  ياهتناها  هانگ و  نودـب  اـهنآ  زا  یکی  نتـشک  ناـیناریا و  رازآ  ربخ  راـشتنا 

. تسا هدروآ  ناجیه  هب  تّدش  هب  ار  یمومع 
تـشاددای تسا و  یقاب  دوخ  دـیدش  ضارتعا  رب  يدوعـس ، یبرع  تلود  تشادداـی  رد  هدراو  ياـه  تمهت  یعطق  بیذـکت  اـب  ناریا  تلود 

دشابن و ظوفحم  يدوعس  تلود  كاخ  رد  نایناریا  ّتیثیح  ناج و  هک  یتقو  ات  و  دنادیمن . لوبق  لباق  هجوچیه  هب  ار  يدوعس  یبرع  تلود 
. دیامن رظن  دیدجت  يدوعس  یبرع  تلود  اب  دوخ  تابسانم  همادا  رد  تسا  روبجم  ناریا  تلود  دیاین ، لمع  هب  ناریا  تلود  رطاخ  ياضرتسا 

1944 / 2 هخّروم 5 / نیـسپیژا ، هرکورپ  همانزور  هرامـش  رد  يدوعـس  تاماقم  هک  یتاراـهظا  هب  عجار  هرهاـق  رد  ناریا  ترافـس  هوـالع ، هب 
: دنکیم هفاضا  ًاحیضوت  دندوب ، هدومن 

تروص ینوناق  نیزاوم  هچ  يور  تسین  مولعم  هدیـشکن ، لوط  زور  ود  زا  شیب  اهيدوعـس  دوخ  رارقا  هب  هک  رـصتخم  همکاحم  ناـیرج  - 1
عالطایب نآ  زا  هدوب ، ناریا  عابتا  عفانم  ظفاح  هک  مه  رـصم  تلود  هدـنیامن  یّتح  هدوبن و  انـشآ  لحم  ناـبز  هب  مهّتم  هک  اریز  تسا ؟ هتفرگ 

، دـیامیپن ار  ینّیعم  تانایرج  ات  تسا و  ینلع  ایند  نّدـمتم  ياـهروشک  رد  ییازج  تاـمکاحم  دـننادیم  همه  هک  يروطهب  هچ ، دوب !! هدـنام 
. دوشیمن ارجا  یمهّتم  چیه  هب  تبسن  یتخس  مکح  نینچ  کی 

سکع هب  اًلماک  هیضق  دشیم ! دایز  يزیرنوخ  بالقنا و  هب  رجنم  دشیمن ، ارجا  مکح  يروف  رگا  تسا  هدش  راهظا  هکنیا  - 2
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هیوریب لمع  هب  تبـسن  هعیـش  جاّجح  ریاس  یناریا و  جاّجح  دیدش  ّتینابـصع  هجیتن  رد  هدوب ، عوقو  فرـش  رد  هک  یبالقنا  هک  اریز  تسا ؛

زوجم دـیامنیم ، يریگولج  يرتـشیب  يزیرنوخ  زا  هکنیا  ناونع  هب  هاـنگیب  رفن  کـی  لـتق  هوـالع  هب  هدوـب ، يدوعـس  یبرع  تلود  لاّـمع 
زیمآبّصعت تاساسحا  هک  دهدیم  ناشن  نشور  روطهب  راتفر  نیا  تسا و  هدشن  هداد  هدربمان  هب  عافد  هلیسو  هک  صوصخهب  درادن . ینوناق 

. تسا امرفمکح  دناهدومن ، ارجا  ار  مکح  نیا  هک  يدوعس ، تموکح  لاّمع  راکفارب  هجرد  هچ  ات  هنالهاج 

يدوعس تلود  خساپ 

، رصم رد  ناریا  ترافس  همان  هب  خساپ  رد  سرام 1944 م  اب 9  قباطم  ق . لّوألا 1363 ه . عیبر  خیرات 15  رد  يدوعس  یبرع  هجراخ  ترازو 
: دنکیم لاسرا  لیذ  حرش  هب  ياهمان 

1944 / 3 اب 2 / قباطم  یسمش ، يرجه  هام 1322  نمهب  خّروم 12   186 ح / هرامش 77 / تشاددای  لوصو  يدوعـس  یبرع  هجراخ  ترازو  »
رب هوالع  تسا  دـنمقالع  هدـیناسر ، ناریا  یهاـشنهاش  ترافـس  یهگآ  هب  ًارختفم  ار  یناریا  نسح (1)  بلاطوبا )  ) بلاـط هدـبع  هب  عجار  م 

: دنارذگب یهاشنهاش  ترافس  رظن  زا  زین  ار  ریز  رد  روکذم  قیاقح  هداد ، قباس  تشاددای  رد  هک  یتاحیضوت 

. تسا نیسح  نآ  حیحص  هک  هدمآ  نسح  یلصا  دنس  رد  - 1
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رارقا دوهـش و  تداهـش  هب  رما  نیا  تسا و  هداد  حیـضوت  اًلبق  ار  هدربمان  ِمرجم  زا  هرداص  مرج  تقیقح  يدوعـس ، ِیبرع  هجراخ  ترازو  - 1

! تسا هدیدرگ  تباث  نیقی  عطق و  روطهب  مرجم  دوخ 
نیب دوب  کیدزن  دـنتفای و  یهگآ  نآ  زا  جاّجح ، زا  يدایز  هّدـع  تسا و  هدوبن  ياهناـمرحم  يّرـس و  دـمآشیپ  زیگنافسا ، قاـّفتا  نیا  - 2
نیا عوقو  زا  جاّجح ، تایح  ظفح  رد  نآ  يرادیب  يدوعـس و  یبرع  تلود  تامادـقا  یلو  دوش  اپرب  ییاههنتف  جاّجح  ریاس  یناریا و  جاّجح 

. دومن يریگولج  اههنتف 
، يدوعـس یبرع  تلود  لاسما  تامحز  ًاصوصخم  روشک ، ود  نیب  دوجوم  هناتـسود  طـباور  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ناریا  یهاـشنهاش  تلود  - 3

ياـهتموکح ءوس  تـالماعم  نتفرگ  رظن  رد  نینچمه  اـه و  ناـبایب  اهارحـص و  رد  یعطق ، یمتح و  گرم  زا  یناریا  جاّـجح  تاـجن  يارب 
، هتفرگن تروص  مرجم  هب  تبسن  مکح  يارجا  هکنیا  هب  هّجوت  اهنآ و  هب  تبسن  یلعف  تموکح  راتفر  اب  نآ  هسیاقم  یناریا و  جاّجح  اب  قباس 
، تسا هدوب  نآ  هیعرش  نیناوق  روشک و  تارّرقم  عرش و  مکح  قباطم  روبزم  تازاجم  هک  نیا  وا و  هب  تبسن  مرج  یعطق  توبث  زا  سپ  رگم 
ود هناتـسود  طباور  هب  ندناسر  هشدخ  نآ  زا  روظنم  هک  تسا  هدماین  لمع  هب  یمادـقا  يدوعـس  یبرع  تلود  فرط  زا  هک  تسناد  دـهاوخ 

هدوب لباقتم  هلماعم  لوصا  يور  روشک و  تارّرقم  عرـش و  قباطم  هرداص  مکح  دـشاب ، ناریا  ّتلم  ّتیثیح  هب  ندروآ  دراو  همطل  ای  روشک ،
نیناوق و فالخرب  ناریا  رد  يدوعس  رفن  کی  رگا  تسا و 
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52 ص :
. تشاد دهاوخن  نادب  ار  ضارتعا  ّقح  يدوعـس  یبرع  تلود  دیدرگ ، موکحم  یّلحم  نیناوق  ماکحا  قباطم  دومن و  یمادقا  روشک  تاررقم 

. تسا يدوعس  یبرع  هجراخ  ترازو  رهم  ياراد  همان ، ِنییاپ   (1)

هطبار عطق  هب  دیدهت 

زا مان ، بلاطوبا  لتق  هب  عجار  1944 م  / 2 قباطم 2 / ش . 1322 ه . / 11 خّروم 16 / دوخ   186 ح / هرامش 77 / تشاددای  وریپ  ناریا  ترافس 
مالعا ًامسر  يدوعس  هجراخ  ترازو  هب  باطخ  ياهمان  یط  تقو ، هجراخ  ترازو  زا  هلـصاو  روتـسد  هب  انب  همّرکم ، هّکم  رد  یناریا  جاّجح 

: درادیم
دیکأت مزال و  حیضوت  يدوعـس ، یبرع  تلود  فرط  زا  يدالیم  سرام 1944  قباطم 26  ش . لاس 1323 ه . نیدرورف  خیرات 6  ات  هچنانچ 
تلود دـسرن ، یهاشنهاش  تلود  هب  هیـضق  نیا  ریظن  رارکت  مدـع  يدوعـس و  یبرع  كاخ  رد  یناریا  جاّجح  تاـیح  نیمأـت  هب  عجار  یفاـک 

. دومن دهاوخ  تردابم  یضتقم ، میمصت  ذاّختا  رما  نیا  هب  عجار  یهاشنهاش 

اهيدوعس درس  خساپ 

: تشون نینچ  همان  نیا  هب  خساپ  رد  يدوعس  هجراخ  ترازو 
ترافس هب  نایاش ، ياهدورد  میدقت  اب  يدوعس  یبرع  ترافس 

. تسا  69 ، 1 نآ 20 ، هرامش  لوالاعیبر 1363 و  همان 15  لاسرا  خیرات  - 1
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53 ص :
دنزرف بلاطوبا  هب  عجار  يدوعـس ، یبرع  هجراخ  ترازو  هک  دـناسریم  يربک  ترافـس  نآ  یهاـگآ  هب  ًارختفم  ناریا ، یهاـشنهاش  ياربک 

هداد  69 / 1 هرامش 20 / لّوألاعیبر 1363  خروم 15  دوخ  تشادداـی  یط  اًـلبق  هک  یتاحیـضوت  زج  هب  تسا و  هداد  ار  دوـخ  خـساپ  نیـسح 
! درادن ياهزات  راهظا  عوضوم  نیا  هب  عجار  تسا ،

ناریا یهاشنهاش  ياربک  ترافس  میدقت  ار  دوخ  هقئاف  تامارتحا  نایاش و  ياهدورد  هدرمـش  منتغم  ار  تصرف  نیا  يدوعـس  یبرع  ترافس 
. دیامنیم

يدوعس یبرع  ترافس  رهم  ّلحم 

یمظاک رقاب  دیس  ياقآ  همان 

نآ رد  هدز و  هجراـخ  ترازو  هب  یفارگلت  هرامـش 4729  هب  ش . 1322 ه . / 11 خیرات 16 / رد  یمظاک  رقابدّیـس  ياقآ  تسا  رّکذت  هب  مزال 
: دوب هتشون  نینچ 

تکرح نیا  نوچ  دش ، میدـقت  هرامـش 164  رذآ  شرازگ 30  مدـیناسر و  هرهاق  ياربک  ترافـس  عـالطا  هب  زاـجح  رد  ار  دوخ  تادـهاشم 
ناریا تلود  تسا  بجاو  هدنب  هدیقع  هب  هدیدرگ ، اهنآ  ّدض  رب  هنالهاج  تابّصعت  نایلغ  اههعیش و  نایناریا و  دیدش  ریقحت  بجوم  هنایشحو 

: دروآ لمع  هب  ار  لیذ  تامادقا 
لئاسو هب  دنک و  عطق  يدوعس  روشک  اب  ار  دوخ  يداصتقا  یسایس و  طباور  دنیامنیم ، تعجارم  نایناریا  هّیلک  هک  دعب  هام  کی  ًالوا :
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54 ص :
. دناسرب یمالسا  کلامم  هّصاخ  ایند و  عالطا  هب  ار  نآ  ّتلع  فلتخم ،

زا يریگولج و  تاّدحرـس  مامت  رد  ًاّدـج  قاچاق  روبع  زا  عنم و  ار  جاّجح  ترفاسم  تسا ، یقاب  زاجح  رد  یلعف  ّتیعـضو  هک  یمادام  ًایناث :
. دینک رشتنم  رداص و  باب  نیا  رد  يواتف  زین  دیلقت  عجارم  املع و 

نایناریا و هب  تبـسن  تاماهتا  عفر  رـشتنم و  ار  قیاقح  صوصخم ، ياههلاسر  عبط  یبرع و  کلامم  ناریا و  دـیارج  ویدار و  هلیـسو  هب  ًاـثلاث :
یمظاک رقابدّیس ] . ] دییامنب ار  اههعیش 

شسرپ دنچ 

هرامـش هنامرحم  همان  رد  هناخ  ترازو  نآ  یلبق  ياـهيریگیپ  یپ  رد  تقو ، هجراـخ  روما  ترازو  لـک  نواـعم  هاـج  نویاـمه  یلع  دـمحم 
: درادیم لاسرا  حرش  نیا  هب  هرهاق  رد  ناریا  ترافس  هب  باطخ  ياهمان   23 / 11 خروم 11 /  1336

یهاشنهاش ياربکترافس 
يرمق يرجه  لاسب 1362  یحـضا  دیع  زا  دعب  زور  ود  یکی  هک  يدزی  بلاطوبا  هک  دنادب  لیـصفت  روطب  تسا  لیام  هجراخ  روما  ترازو 
توـبث هب  وا  مرج  قـیرط  هچ  هب  مهتم و  یمرج  هچ  هب  تسا ، هدیـسر  لـتقهب  هکم  رد  يدوعـس  یبرع  لاّـمع  تـسدهب  رذآ 1322 ، اب  قباـطم 
تروص رد  و  هلیـسو ؟ ود  رههب  ایو  مهتم  صخـش  فارتعاو  رارقابسح  رب  ای  هدوب و  دوهـش  تداهـش  بسح  رب  ینعم  نیا  و  تسا ؟ هدیـسر 

نیمیقم و  هتشاد ، ار  تلود  مادک  تیعبات  هدوب و  رفن  دنچ  دوهش  لوا 
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55 ص :
؟ تسا هدوب  هچ  تداهش  دناهدوب و  لاس  نآ  نیرئاز  ای  هدوب و  زاجح 

رد اجنامه  رد  هکنآ  ای  تسا و  هدروآ  دوخ  اب  جراخ  زا  هدومن و  رپ  تاروزاق  زا  ار  دوخ  ناماد  بلاطوبا  هک  دـناهداد  تداهـش  اـیآ  ینعی 
هچ هب  ینعم  نیا  فارتعا ، رارقا و  ینعی  مود  تروص  رد  و  تسا ؟ هداد  تسد  زا  تناها  دـصقهب  ار  دوخ  ناماد  هدومن و  نایـسق  دوخ  ناماد 

ماقم نآ  هب  دوخ  اـب  جراـخ  زا  ار  تاروزاـق  هک  تسا  هدومن  رارقا  هنوگچ  هدوبن  یبرع  ناـبز  هب  انـشآ  هک  بلاـطوبا  هتفرگ و  تروص  قیرط 
افرـص لمع  نیا  زا  شروظنم  و  تسا ؟ هدومن  اـهر  زین  ار  ناـماد  هدومن و  يدـمع  نایـسق  دوخ  ناـماد  رد  اـجنامه  رد  اـی  هدروآ و  كربتم 
رداص یعرـش  رـضاحم  زا  تیموکحم  هب  مکح  هرخـالاب  و  تسا ؟ هدوب  فیرـش  ماـقم  نآ  هب  ندروآ  دراو  تناـها  هرخـالاب  ندومن و  ثّولم 

تاررقم ای  یعرش  نیزاوم  تروص  ره  رد  ینوناق و  تاررقم  قبط  ای  هدوب و  یعرـش  نیزاوم  قبط  رب  فرع و  مکاحم  زا  ای  تسا و  هدیدرگ 
؟ تسا هدوب  هچ  هدیدرگ  رداص  نآ  يور  رب  مکح  هک  ینوناق ؟

. ددرگ هاگآ  يدوعس  یبرع  تکلمم  رد  تواضق  بیترت  زا  تسا  لیام  هجراخ  روما  ترازو  زین  و 
یبرع روـشک  رد  لاس 1322  رد  ناریا  عابتا  عفانم  ظفاح  هک  رـصم  هجراـخ  ترازو  طـسوت  اـی  ار ، ـالاب  بتارم  تسا  دنمـشهاوخ  نیارباـنب 

هجراخ روما  ترازو  لک  نواعم  دیئامرف . شرازگ  قیقحت و  دنناد  حالص  یضتقم و  هک  يرگید  ماقم  ره  ای  هدوب و  يدوعس 
هاج نویامه  یلع  دمحم 
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57 ص :

ریفس خساپ 

لاـسرا نارهت  هب  حرـش  نیا  هب  یباوـج   23 / 4 خروم 22 /  260 ح / هرامـش 77 / شرازگ  رد  هماـن  نـیا  هـب  خـساپ  رد  رـصم  رد  ناریا  ریفس 
: دیامنیم

هجراخ روما  ترازو 
يو همکاحم  يدزی و  بلاطوبا  هب  هبستنم  مرج  تیفیک  هرابرد  هک  یتاحیضوت  هب  عجار   23 / 4 خّروم 11 / هرامش 1336  هنامرحم  همان  خساپ 

: درادیم راعشا  دناهتساوخ 
هجراخ روما  ترازو  یباوج  ياهتشاددای  یمظاک و  ياـقآ  باـنج  تروپار  ترافـس و  نیا  قباـس  تاـشرازگ  رد  تاحیـضوت  نیا  بلغا 

دیفم دوریم  روصت  مه  رصم  هجراخ  روما  ترازو  يدوعس و  تلود  هدنیامن  هب  ددجم  هعجارم  تسا  هدش  هداد  حیـضوت  جردنم و  يدوعس 
: ًالوا هچ  دوش . عقاو  مه  رضم  تسا  نکمم  هکلب  هدوبن ، هدیاف 

دعاوق لوصا و  قبط  مهتم  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  نومـضم و  کـی  هب  ماـمت  دـناهداد ، هک  یتاحیـضوت  رما  يادـتبا  زا  يدوعـس  نیرومأـم 
یللملا نیب  تاررقم  قـبط  دروـم  نیا  ریظن  رد  يدوعـس  تـلود  هـک  روطناـمه  هدـیدرگ و  موـکحم  همکاـحم و  زاـجح  روـشک  رد  هلوـمعم 
تبسن مه  یهاشنهاش  تلود  ضارتعا  دیامن ، ضارتعا  ناریا  مکاحم  رد  يدوعـس  روشک  عابتا  زا  رفن  کی  همکاحم  هب  تبـسن  تسناوتیمن 

هب
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. تسین دراو  عوضوم  نیا 

لاسرا هجراـخ  روما  ترازو  هب   2 / 10 هخّروم 15 /  171 ح / هرامـش 77 / شرازگ  نمـض  نآ  تشونور  هک  مه  یلـصفم  تشاددای  نمض 
ارنآ دح  قّقحم و  ار  هبستنم  مرج  یهلا  ماکحا  نآرق و  تایآ  هب  دانتـسا  اب  تسا  هدرک  یعـس  رکذ و  ار  هیـضق  نایرج  يدوعـس  تلود  هدش ،

. دهد هولج  بجاو 
لمع هب  رارقا  همکاحم و  نابز  هچ  هب  هکنیا  رارقا و  نومـضم  تداهـش و  هوحن  دوهـش و  تیلم  نییعت  لیبق  زا  تالاوئـس  نیا  زا  یـضعب  ایناث :

نانیمطا و مدـع  تسا  لیام  اصوصخم  یهاـشنهاش  تلود  هک  دوش  روصت  روط  نیا  هدـش و  یقلت  نهوم  هدـنروخرب و  تسا  نکمم  هدـمآ ،
یطاعت هیضق و  عوقو  زا  لاس  کی  بیرق  ءاضقنا  زا  دعب  تهج  نیا  هب  دراد و  زاربا  يدوعس  تلود  یئاضق  تاماقم  هب  تبسن  ار  دوخ  داقتعا 

! دناهدومن تاحیضوت  نتساوخ  تاقیقحت و  هب  عورش  ون  زا  یئاهتشاددای ، تابتاکم و 
يدوعـس تموکح  رادفرط  رما  يادـتبا  زا  هدیـسر ، ضرعهب  ترافـس  نیا  یلبق  تاشرازگ  رد  هک  يروط  هب  رـصم  هجراخ  روما  ترازو  اما 

، دیامن لح  هناتسود  روطب  ار  هیضق  عقاو و  یجنایم  رصم  تلود  دیامن ، تقفاوم  هدرکن و  یتخس  عوضوم  نیا  رد  تلود  دندوب  لیام  هدوب و 
نمـض بلاطوبا  هیـضق  عوقو  زا  سپ  دوب ، هدش  راذگاو  رـصم  تلودهب  هتـشذگ  لاس  زاجح  رد  ناریا  عفانم  ظفح  دنراد  راضحتـسا  هکنانچ 

هرامش شرازگ  رد  نآ  حرش  هک  اشاپ  ساحن  ياقآ  اب  بناجنیا  تاقالم 
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هیلا راشم  دندناوخ ، بناجنیا  يارب  ار  دوخ  هدنیامن  شرازگ  زا  یتمسق  نانیا  تسا ، هدیـسر  ضرع  هب   1322 / 11 هخّروم 12 /  185 ح / / 77

هجراخ روما  ترازوهب  هعجارم  زا  تسا  مّلسم  نیاربانب  دوب ، هداد  صیخشت  رضم  ار  بلاطوبا  قحيذ و  ار  يدوعس  تلود  دوخ  شرازگ  رد 
دوخ تشاددای  رد  يدوعـس  تلود  هک  تسا  یتاحیـضوت  نامه  دودح  رد  اعطق  دنهدب  یباوج  رگا  دش و  دـهاوخن  لصاح  هجیتن  مه  رـصم 

. تسا هدرک  رکذ 
يدّدـجم قداص  دـمحم  ياقآ  هلمجنآ  زا  و  دروآ ، تسد  هب  تسا  هتـسناوت  عالطا  لها  زا  مالعتـسا  هلیـسوهب  جراخ و  زا  هک  یتاعالّطا  اما 

عقوم رد  هبترم  هدزای  تدـم  نیا  رد  دـنراد و  تیرومام  رـصم  رد  تسا  لاس  هدراهچ  زا  زواجتم  هک  تسا  رـصم  رد  ناتـسناغفا  راتخم  ریزو 
لیذرد هک  تسا  يرارقهب  الامجا  هدش  هداد  حرش  ترافس  یلبق  تاشرازگ  رد  هک  تسا  ینیماضم  دیؤم  مامت  دناهدومن ، رفس  زاجحهب  جح 

: دوشیم شراگن 
. دناهدوب برع  يرصم و  جاجح  زا  رتشیب  دناهداد  تداهش  بلاطوبا  هیضق  رد  هک  يدوهش  -/ 1

رد تلاسک ، هجیتن  رد  هیلاراشم  هک  دـنیامنیم  هیجوت  روط  نیا  هدـش  هداد  تبـسن  بلاطوبا  هب  هک  ار  تاروذاق  لـمح  هلئـسم  اهیـضعب  -/ 2
رفن دنچ  دوشن ، ثّولم  مارحلادجسم ]  ] هبعک نیمز  هک  دنکیم  غارفتسا  دوخ  مارحا  نماد  رد  غارفتسا و  هب  التبم  مارحلادجـسم ]  ] هبعک هناخ 

روصت دننیبیم ، مارحا  هماج  رد  يزیچ  لمح  تیعضو و  نیاهب  ار  وا  هک  یجاح 
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راشف کتک و  هدوب و  نیرلک  هب  التبم  دـیاش  هک  بلاطوبا  جازم  ندوبن  دعتـسم  تلاسک و  هب  رظن  دـننزیم  کتک  ار  وا  هدومن  تفاثک  لـمح 

. دیامنیم ثّولم  ار  مارحلادجسم ]  ] هبعک نیمز  ًارارطضا  دیدشت و  ار  يو  یلاهسا  تلاح 
تسایر دهدیم و  مکح  عرش  ماکحا  قبط  هک  تسا  یضاق  کی  زا  ترابع  همکحم  درادن و  دوجو  یفرع  مکاحم  يدوعـس  كاخ  رد  -/ 3

، دـنیآیم هکم  هب  رگید  ياهروشک  فارطا و  زا  يدایز  هدـع  هک  لاس  ره  جـح  عقوم  رد  هتبلا  تسا ، ةاضقلا  یـضاق  اب  روشک  تاضق  ماـمت 
. دنیامن عطق  لح و  تیروف  دیق  اب  ار  هحورطم  روما  هک  دنوشیم  نیعم  هداعلاقوف  روطهب  تاضق 

هک نآرق  تایآ  یهلا و  دودح  قبط  یضاق و  مکحهب  بلاطوبا  هدش ، حیرـصت  يدوعـس  هجراخ  روما  ترازو  تشاددای  رد  هکیروط  هب  -/ 4
. تسا هدش  لوتقم  موکحم و  دناهداد  رارق  دانتسا  دروم 

نیا باوج  هیهت  دوریم  روصت  یبرع ، اـی  تسا  هدوـب  یـسراف  ناـبزهب  دـناهداد  رارق  هدافتـسا  دروـم  هک  بلاـطوبا  رارقا  هکنیاهب  عـجار  -/ 5
ادیپ نیفّوطم  جاجح و  نیب  رد  دننادب  یسراف  نابز  هک  یصاخشا  جح  عقوم  رد  هتبلا  دشاب ، هتشادن  یلاکـشا  يدوعـس  نیرومام  يارب  لاوئس 

ارف ار  یسراف  نابز  مه  یناریا  جاجح  نیفّوطم  رثکا  دننادیم  ار  یـسراف  نابز  بلغا  تابتع  ياهناوخ  همانترایز  هک  روطنامه  دنوشیم و 
. دنهد ناشن  اهنآهب  ار  جح  مسارم  دعاوق و  ات  دناهتفرگ 
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نیفّوطم رب  هوالع  داد ، باوج  هیلاٌراشم  و  دومن ، لاوئس  ار  هتکن  نیا  ًاصوصخم  هرهاق  رد  يدوعس  هدنیامن  اب  تاقالم  نمض  بناجنیا  هوالعب 

. دنراد دنتسه  تلود  رومام  هک  مه  یمسر  نیمجرتم  یناریا  جاجح 
ناشن يارب  هک  دندومن  لقن  تیاکح  ود  ناتـسناغفا  راتخم  ریزو  يددجم  ياقآ  يدوعـس ، روشک  رد  تواضق  همکاحم و  روط  هب  عجار  -/ 6

هتساوخیم هکنیا  مرجهب  هکم  رد  ار  یناغفا  رفنکی  لبق  لاس  دنچ  رد  هکنیا  یکی  تسا ، هجوت  لباق  روشک  نیا  رد  تموکح  عضو  نداد 
، دنیامنیم لوتقم  راتفرگ و  دیامن  تقرس  ار  دوسالا  رجح  تسا 

: دیوگیم تمدخ  نسح  راهظا  يارب  يدّدجم  ياقآ  هب  هنیدم  مکاح  ریخا  تاونس  رد  هکنیا  رگید 
رد ار  قراس  تموکح  نیرومام  دـنربیم ، ار  وا  مارحا  هماج  اب  دـقن  هیپور  هد  قراس و  راچد  هنیدـم  کیدزن  یناـغفا  رفن  کـی  لـبق  يدـنچ 

یمخز ار  وا  ینیب  نخان  اب  نم  هلمح ، عقوم  رد  هوالعهب  مسانـشیم ، منیبب  ار  وا  رگا  دـیوگیم  یناغفا  دـننکیمن ، ادـیپ  تقرـس  عوقو  لحم 
نیا دسرپیم : مکاح  دـیامنیم . راکنا  ار  تقرـس  باکترا  دـنروآیم و  مکاح  دزنار  وا  هدـید  ار  قراس  یناغفا  زور  دـنچ  زا  دـعب  ماهدومن ،

؟ هدش ادیپ  هنوگچ  تسا  وت  ینیب  يور  هک  یمخز 
رد وا  یئاورپیب  نـیا  زا  لـصاح و  نـیقی  يو  ریـصقت  هـب  هـک  مکاـح  هدوـمن ، تباـصا  مزیه  هـشارت  بوـچ ، نتـسکش  عـقوم  رد  دـیوگیم :

شیوخ هناخ  رد  سلجم و  نامه  رد  دوشیم ، ریغتم  يزاسغورد 
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. دنزیم ار  قراس  ندرگ  هدیشک  ار  دوخ  ریشمش  ًاصخش 

مّلـسم مه  یفرط  زا  یلو  تشاد  دـیابن  مه  يرگید  راظتنا  دنتـسه ، شود  هب  هناخ  يودـب  بارعا  زا  ترابع  اهنآ  رثکا  هک  یتلم  کی  زا  هتبلا 
لئاسو تالیهست و  نیا  هک  هتـشذگ  رد  هک  روطنامه  هدشن و  هدیقعلا  تباث  ناناملـسم  هار  دس  اهتنوشخ ، اهیتخـس و  نیا  مامت  هک  تسا 

هدع زین  زاجح  يارحـص  رد  لمحت و  ار  بئاصم  عاونا  هار  رد  دیـشکیم و  لوط  لاسکی  بیرق  نتـشگرب  ادخ و  هناخ  هب  نتفر  دوبن ، هیلقن 
رباـنب هکلب  دـشیمن و  مـک  هللا  تـیب  تراـیز  زا  ناناملـسم  هقـالع  قـشع و  اذـه  عـم  دـندشیم و  فـلت  هریغ  اـبو و  اـمرگ و  رثا  رد  يداـیز 

(1) اهزمحأ » لامعالالضفا  »
یمحر یب  مه  نونکا  دندومنیم ، لابقتـسا  نسح  زاب ، شوغآ  اب  لیزج  رجا  هب  ندیـسر  ترایز و  ندـش  لوبق  يارب  ار  اهیتخـس  نیا  مامت 
يریثأت مه  ندومن  عونمم  هتساکن و  هللا  تیب  هب  ناناملسم  هجوت  زا  رگید ، تالاکشا  جاجح و  زا  يدایز  غلابم  نتفرگ  دوعس و  نبا  نیرومام 
دنیامرف ذاختا  باب  نیا  رد  یلجاع  یعطق  میمـصت  یهاشنهاش  تلود  تسا  یـضتقم  تسا  کیدزن  جـح  عقوم  نوچ  يراب  تشاد . دـهاوخن 

. دیاین شیپ  جح  عقوم  رد  يرگید  تالاکشا  هک 
ریبک ریفس 

«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا   » ص 298 ج 67 ، راحب ، - 1
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اوران ماهّتا  نیا  هنیشیپ 

مهیلع نیموصعم  هّمئا  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بقانم  لیاضف و  حرط  زا  هک  هدوب  نیا  وا ، زا  سپ  نامکاح  افلخ و  هیواعم و  شور 
هکلب دندوبن ، نارگن  اهنت  هن  یفارحنا ، لطاب و  دـیاقع  هعـسوت  شرتسگ و  زا  نکیل  دـندرکیم ، يریگولج  هعیـش  دـیاقع  نییبت  زین  مالـسلا و 

نانآ و تاداقتعا  نایعیـش و  هب  تبـسن  مدرم  مومع  ات  دش  بجوم  هتفر  هتفر  هلأسم ، نیمه  دـندادیم . رارق  تیامح  دروم  ار  اهنآ  زین  یهاگ 
لیاضف و زین 
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ناتـسبرع رد  نونکا  مه  تسا ، هتفای  همادا  هویـش  نیا  زین  زورما  هب  ات  فسألاعم  دـننامب و  ربخیب  تراهط  تمـصع و  تیبلها  ياهیگژیو 

يراک ههبـش  عفر  هک  یلاح  رد  تسا ، ضحم  بذک  و  هتـشادن ، ّتیعقاو  زگره  هک  دـننکیم  دراو  تیبلها  بتکم  نایعیـش و  هب  ییاهماّهتا 
. تسا یلمع  اًلماک  هداس و  رایسب 

ود نیا  نالوؤسم  اب  هدومن ، دیدزاب  ار  نآرق  هقف و  ياهشخب  متـشاد . یمالـسالاملاعلا  ۀطبار  زا  يرادید  جـح ، مسوم  رد  شیپ ، لاس  دـنچ 
درک و حرطم  ار  نآرق  فیرحت  ياوران  هنیرید و  ههبـش  متـسه ، هعیـش  نم  دـیمهف  هک  نآ  زا  سپ  نانآ  زا  یکی  متـسشن ، وگتفگ  هب  شخب ،

: تفگ
! دراد توافت  ّتنس  لها  نآرق  اب  هدش و  فیرحت  نایناریا  نآرق 

ناـهج متفگ  روطچ ؟ دیـسرپ : منکیم . بّجعت  تّدـش  هب  دـیتسه ، ملاـع  هدرکلیـصحت و  يدرف  رهاـظ  تروص  هب  هک  امـش  زا  متفگ : وا  هب 
شخپ نآرق  تئارق  نیـشنلد  يادـص  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  زا  لاس ، نارود  یمامت  رد  تسا ، تاطابترا  ناهج  زورما ،

ناریا رد  ّتنسلها  نویلیم  دنچ  هکنیا  اب  دسریم و  شورف  هب  هنادازآ  دسریم و  پاچ  هب  ناریا  رد  نآرق  دلج  اهنویلیم  هلاس  همه  دوشیم و 
ات ارچ  سپ  دننکیم ، لیصحت  امش  ياههدکـشناد  رد  یّتح  هتـشاد و  هطبار  امـش  اب  نانآ  زا  يدادعت  زین  یبهذم  ظاحل  هب  دنراد و  تنوکس 

رادـید هب  هنومن ، ناونع  هب  اـت  دـیاهدرکن  هّیهت  ار  هدـش  فیرحت  ياـهنآرق  راون  اـی  و  هدـش ! فـیرحت  ياـهنآرق  نیا  زا  دـلج  کـی  نوـنک 
، ناگدننک
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؟ دیهد ناشن  لیلد  كردم و  ناونع  هب 

. میتشگزاب زین  ام  دنامرد و  خساپ  زا 
ًاـصوصخ دـجاسم ، مارتـحا  تمرح و  هنیمز  رد  تسا . نآرق  فـیرحت  ماـهتا  نوـچمه  یماـّهتا  زین  نایعیـش  طّـسوت  دجـسم  نتخاـس  هدوـلآ 

اوتف خیرات  لوط  رد  هعیـش  ياهقف  یمامت  هک  دـنبایرد  ات  هتـشاد  هعیـش  ِیهقف  بتک  هب  ياهعجارم  تسا  یفاک  یبنلادجـسم ، مارحلادجـسم و 
!؟ مارحلادجسم هب  دسر  هچ  ات  تسا ، يروف  ِبجاو  نآ  ریهطت  دش ، سجن  دجسم  زا  ياهشوگ  رگا  هک  دناهداد 

کی هک  تسا  هنوگچ  تسا ؟ هدـش  عقاو  لوبق  دروم  نامز  نآ  رد  اهروشک  یمـسر  تاـماقم  یخرب  طّـسوت  ماـّهتا  نیا  هنوگچ ، ارچ و  سپ 
رد صوصخهب  ناوارف ؛ یناج  یلام و  ياهرطخ  ندـیرخ  ناج  هب  رایـسب و  غلاـبم  ندرک  هنیزه  اـب  تمحز و  جـنر و  نارازه  اـب  هعیـش  یناریا 
هب زگره  هتخاب و  ناج  هنیدم  هّکم و  رد  ای  هار  نایم  رد  نایجاح  زا  رایسب  هچ  دیشکیم و  لوط  لاسکی  هب  کیدزن  جح  یهاگ  هک  هتشذگ 

هدولآ ار  دجسم  هبعک و  هَّللاب  ذوعن  دورب و  مارحلادجـسم  هّکم و  هب  هدومن ، لّمحت  ار  جنر  تمحز و  همه  نیا  دنتـشگیمن ، زاب  دوخ  روشک 
!؟ دریذپیم ار  یماّهتا  نینچ  یمیلس  لقع  چیه  ایآ  دنک ؟ ثّولم  و 

نیدلاحالص دمحم  اب  تاقالم 

ش. 1322 ه . / 11 خّروم 12 / همان  رد  ناریا  ریفس  مج  دومحم 
: تسا هتشون  1944 م  / 2 اب 2 / قباطم  دوخ ،
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، تسا هداد  شرازگ  هّدـج  زا  رـصم  ترافـس  هک  يرارق  هب  تفگ : يو  مدرک ، تاقالم  ار  هجراخروما  ترازو  نواعم  نیدلاحالـص  دّـمحم 
دوسألارجح و رگا  هک  دنرواب  نیا  رب  صاخشا  نیا  هدش  هتفگ  و  دناهدوب ! دوسألارجح  هبعک و  هناخ  ندرک  ثّولم  هب  مهّتم  رفن  هدزیـس  ایوگ 

! ددرگیم زاب  اهنآ  يور  هب  تشهب  ياهرد  دوش ، ثّولم  هبعک  هناخ 
هنالهاج بّصعت  زا  یـشان  یناریا و  ّدض  تاساسحا  يور  تسا و  زیمآتحاضف  غورد  ضحم و  بذـک  تاراهظا  نیا  دـهدیم : خـساپ  يو 

لّمحت اب  هدیشک و  تّقشم  هنوگهمه  هدومیپ و  ار  هار  رتمولیکرازه  نیدنچ  یناریا  رفن  کی  هک  دنکیمن  رواب  یمیلس  لقع  چیه  هچ ، تسا .
!؟ دیامن ثّولم  ار  هبعک  هناخ  دایز ، فراصم 

يرصم یجاح  کی  مهم  يرگاشفا 

لاس دوخ  هک  يدروام ، سابع  یلع  جاح  مان  هب  رصم  مویف  یلاها  زا  یکی  همان  هب  دوش ، نشور  رتهب  تیانج ، هعجاف و  نیا  قمع  هکنیا  يارب 
: دینک هّجوت  تسا  هتشون  هرهاق  رد  ناریا  ریفس  هب  باطخ  ار  نآ  هدوب و  لوغشم  تراجت  لغش  هب  زاجح  رد  اه 

! ریبک ریفس  ياقآ  بانج 
رد هک  لطاب ، تمهت  نیا  زا  ملد  میرگیم و  نوخ  کشا  ياج  هب  مرادیم ، ضورعم  یلاـع  باـنج  روضح  هب  ار  هضیرع  نیا  هک  یلاـح  رد 

یّلم و تفارش  مالسا و  نید  تفارش  هدرک و  دادملق  رجاف  رفاک و  یجاح ، اهرازه  لباقم  رد  ار  ام  و  هدش ، هتفگ  مولظم  دیهش  نیا  قح 

يرصم یجاح  کی  مهم  www.Ghaemiyeh.comيرگاشفا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


69 ص :
! ددرگیم بابک  دزوسیم و  هدرک ، ناتسودنه  ياهسجن  زا  رتدیلپ  رتتسپ و  اهنآ  رظن  رد  ار  ام  هدومن و  بلس  ام  زا  ار  یبدا  یقالخا و 

لوغشم هنیدم  هّکم و  نیب  مامت  لاس  شش  گنج 1914 ، زا  شیپ  متسه ، یشورفرطع  یشورف و  يزارخ  لوغـشم  مویف  رد  اًلعف  هک  بناجنیا 
زاجح عاضوا  زا  دوب و  ناریا  اب  هدنب  تراجت  بلاغ  دوب  زاجح  ناطلس  نیـسح ، فیرـش  هک  عقوم  نیا  رد  مدوب و  شورف  دیرخ و  تراجت و 
مامت هدـش و  هدز  نایناریا  هب  تبـسن  ررکم  لطاب ، ِتمهت  نیا  هک  مزاسیم  هّجوتم  هتکن  نیا  هب  ار  یلاع  بانج  رظن  اذـل  متـسه ، علّطم  اًـلماک 

فلج و نایزاجح  زا  ياهّدع  هک  دننادیم  دنتـسه و  فرتعم  نادب  دنراد و  یهاگآ  نآ  زا  کچوک  گرزب و  دـب و  بوخ و  زا  زاجح  لها 
هدیدنگ دشُرتب و  ات  دنراذگیم  باتفآ  رد  یتّدم  ار  هتخپ  سدع  دنراد ، ینمشد  دننادیم ، یضفار  ار  اهنآ  هک  نایناریا  هب  تبسن  هک  تسپ ،

ندیـسوب عقوم  رد  ًاـصوصخم  فاوـط و  عـقوم  رد  دـنراذگیم و  دنفـسوگ  واـگ و  هدور  رد  ورـسنک ، تشوـگ  دـننام  ار  نآ  سپـس  دوـش ،
ثّولم ار  هبعک  یناریا  هک  دنروآیم  رب  دایرف  دننکیم و  ثّولم  هدیدنگ  سدع  اب  ار  وا  سابل  هدمآ ، مولظم  ِیناریاِرس  تشپ  زا  دوسألارجح ،

. دشابیم تیانج  نیا  زا  يرب  هانگیب و  اًلماک  عالطایب و  عوضوم  زا  اًلماک  هراچیب  یجاح  هک  یتروص  رد  دنکیم !
ینعی هعیـش ؛ جاّـجح  ریاـس  یناریا و  جاـجح  نیفّوـطم  دادیمن ، تـیّمها  نادـب  یلو  تـشاد  یهاـگآ  عوـضوم  زا  مـه  تـقو  نآ  تموـکح 

هک هرحس » نیسح  دّیس   » و هرحس » سابع  دّیس   » و هرحس » نیسحدّیس  »
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فالجا زا  هک  دننادیم  دنراد و  یهاگآ  عوضوم  نیا  زا  دنتـسه ، دـناهدوب و  نایناریا  نیفّوطم  ینامز  رید  زا  دـنراد و  هناخ  هّکم  هّدـج و  رد 

. تسا هدش  يراک  نینچ  ًارارک  اهيزاجح 
! ریبکریفس ياقآ  بانج 

زا اهيرفعج ، ام  نوخ  هانگیب و  هراچیب  نیا  نوخ  ایآ  میاهتـشگزاب ؟ هّیماینب  موش  هرود  هب  هرابود  ایآ  درادـن ؟ نایاپ  اـهراک  لـیبق  نیا  اـیآ 
!؟ دنامب رادهّکل  دیاب  لطاب  ِتاماهتا  نیا  هب  هفیاط  نیا  فرش  دورب و  رده  هب  دیاب  دعب  هب  نیا 

 ... دنرواین ار  نآ  تقاط  هک  ناتسب  نیملاظ  زا  نانچ  ار  ام  ماقتنا  رآ و  تمحر  ام  لاح  هب  ادنوادخ !

هئطوت دییأت 

نآ رد  هدیدرگ و  دیئات  ناتـسبرع  پاچ  یعابـس  هکم  خیرات  باتک  رد  برع  سیون  خیرات  یماصع  ياقآ  طسوت  يرـصم ، یجاح  شرازگ 
: تسا هدش  لقن  نینچنیا  باتک 

ّتینهذ ظاحل  هب  و  دوب ، هدش  هدولآ  تساجن  هیبش  يزیچ  هب  هبعک  هک  دـندرک  زاغآ  ار  زور  مدرم  یلاح  رد  يدالیم ، لاس 1088  لاّوش  رد  »
يدنـسپان تشز و  لمع  نینچ  هب  ار  اهنآ  هدـمآ ، نایعیـش  زا  یخرب  غارـس  هب  دوب ، هتفریذـپ  ار  نآ  هنوگچ  نانآ  لقع  تسین  مولعم  هک  یلبق 

رواجم ياهكرت  ّتیبصع  لهج و  شتآ  سپس  دندومن ، مهّتم 
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. دنتشک ار  يدادعت  ریشمش  گنس و  اب  دندش و  روهلمح  نایعیش  هب  هدیدرگ ، روهلعش  جاّجح  یخرب  هّکم و 

: دسیونیم برع - سیونخیرات  یماصع - زا  لقن  هب  نالحد  ياقآ 
طولخم یتاجیزبس  اهنآ  مدید ، دوب  هدش  هدولآ  نآ  هب  هبعک  هک  ار  هچنآ  دوخ  مشچ  اب  نم  هک  هتـشون  دوخ  خیرات  باتک  رد  یماصع  ياقآ 

(1) دوب . هدرک  ادیپ  يدب  رایسب  يوب  هک  دوب  نّفعتم  ياهنغور  سدع و  اب  هدش 
دوخ یماصع  ياقآ  هکنیا  صوصخ  هب  درادیمرب ؛ گرزب  هئطوت  نیا  زا  هدرپ  هدومن ، دـییأت  ار  يرـصم  یمویف  رئاز  نآ  هتفگ  ًاقیقد  رظن  نیا 

. تسا هدرک  شرازگ  هدید ، ار  هچنآ 
: دیازفایم سپس  یعابس  ياقآ 

ات ینید  رواب  کی  ساسا  رب  هک  دـنراد  هعیـش  هب  تبـسن  يرّوصت  نینچ  یخرب  زورما  هب  اـت  هک  تسا  نیا  دـنکیم  نوزفا  ارم  فّسأـت  هچنآ  »
!« تسین هتفریذپ  نانآ  ّجح  دننکن  ثّولم  ار  هبعک 

: دسیونیم وا  درادرب ، اهلقع  زا  ار  تلفغ  هدرپ  ات  دنکیم  هراشا  یبلاج  هتکن  هب  هاگنآ 
هیرظن نیا  ِیتسردان  هب  میریذپب  تیمَکَح  هب  ار  لقع  رگا  »

ص 384. یعابس ، هّکم  خیرات  - 1
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اهراب و تسا  مزال  دشاب ، حیحـص  ياهدیقع  نینچ  رگا  دنیآیم و  ادخ  هناخ  رانک  هعیـش  نارازه  ّجح  مسوم  رد  هلاس  همه  اریز  میربیمیپ ؛

لقع میریگیم ، رارق  دوخ  نافلاخم  ربارب  رد  یتقو  هک  مینک  هچ  یلو  تسا ، هدادـن  خر  يزیچ  نینچ  هکنآ  لاح  ددرگ و  هدولآ  هبعک  اهراب 
(1) میراذگیم ! رانک  ار  نآ  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ار 

هجراخ روما  ترازو  ّمهم  همانشخب 

رد ناریا  ترافـس  هب  دوخ   22 / 11 خّروم 4 / هرامـش 4554  همان  همیمـض  رداص و  ياهمانـشخب  هجراخ  روما  ترازو  هثداـح ، يریگیپ  رد 
: تسا نینچ  همانشخب  نتم  هک  درادیم  لاسرا  هرهاق 

هجراخ روما  ترازو 
همانشخب

ماهتاهب یناریا  مان  بلاط  لتق  یناریا و  جاجح  هب  تبسن  يدوعس  تلود  نیرومام  تایّدعت  صوصخ  رد  هرامش 734  یفارگلت  همانشخب  وریپ 
: درادیم راعشا  هبعک  هناخ  هب  یمارتحایب 

رد لاسرا و  يدوعس  هجراخ  روما  ترازوهب  یتشاددای  دوخ  عقومهب  هرهاق  رد  یهاشنهاش  ياربک  ترافس  دش ، هداد  عالطا  هچنانچ 

ص 97. مالکلاۀصالخ ، رصم ؛ هیفلس  هعبطم  ص 529 ، ج 4 ، یماصعلا ، ص 384 ؛ یعابس ، هکم  خیرات  - 1
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یلصفم تشاددای  نمض  خساپ ، رد  يدوعس  هجراخ  روما  ترازو  تسا . هدومن  ضارتعا  يدوعـس  تلود  نیرومام  راتفر  زرطهب  ًادیدش  نآ 

رارقا هیعرش و  لیالد  هب  مرج  هتشاد و  ار  هبعک  ندرک  ثّولم  دصق  یناریا  یجاح  هک  تسا  هدومن  اعدا  تسا  هداتـسرف  هرهاق  ترافـس  هب  هک 
. تسا هدش  تباث  مهتم 

هب ار  تشاددای  نیا  یهاشنهاش ، تلود  هک  هداد  باوج  هرهاق  ياربک  ترافـسهلیسوهب  رما ، نایرج  زا  عـالطا  زا  سپ  هجراـخ  روما  ترازو 
ًادج تسین ، هدیدنـسپ  لوقعم و  يروعـشيذ  رـشب  چیه  دزن  رد  دناهداد و  یناریا  یجاح  هب  هک  ار  یتبـسن  دنادیمن و  لوبق  لباق  هجو  چـیه 
نیا ناربج  تلود و  ياضرتسا  دـشابن و  ظوفحم  يدوعـس  یبرع  تلود  هناخ  رد  نایناریا  تیثیح  ناج و  هک  یتقو  اـت  دـیامنیم و  بیذـکت 

همادا رد  دید  دـهاوخ  روبجم  ار  دوخ  ناریا  تلود  دـیاین ، لمع  هب  درک  ادـیپ  ناوتیمن  نآ  يارب  یمـسا  یللملا  نیب  تابـسانم  رد  هک  راتفر 
. دیامن رظن  دیدجت  يدوعس  تلود  اب  دوخ  تابسانم 

دیشخب هماع  راکفا  لفاحم و  رد  یئوس  رایسب  ریثأت  ربخ  نیا  راشتنا  دش ، رشتنم  دیارج  رد  يا ]  ] هیمالعا زین  اجنیا  رد  تاغیلبت  هرادا  هلیـسوهب 
هب اهنآ  هصالخ  هک  هدـیدرگ ، جرد  دـیارج  رد  دـناهدومن  نایناریاهب  يدوعـس  نیرومام  هک  یتناها  راتفر و  نیا  هیلع  رب  يدـیدش  تـالاقم  و 

یلاسرا تشاددای  باوج  تاغیلبت و  هرادا  هیمالعا  تشونور  همیمض 
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. دوشیم هداتسرف  عالطا  يارب  يدوعس  تلود  هجراخ  روما  ترازو 

. دیامن تعنامم  یناریا  جاجح  جورخ  زا  دراد  همادا  تیعضو  نیا  ات  تسا  هتفرگ  میمصت  یهاشنهاش  تلود 
نیمأت يارب  یبیترت  ات  دنیامن  هیـصوت  تحیـصن و  ار  مدرم  ربنم  لها  ظاعو و  هلیـسو  هب  تسا ، هدش  هتـساوخ  زین  نارهت  نویناحور  املع و  زا 

. دنیامن يراددوخ  جحهب  نتفر  زا  هدشن  هداد  اهنآ  ناج 
دـیدش و ياـهقطن  هداد  لیکـشت  سلجم  رد  ياهسلج  دنتـسه  رـضاح  نارهت  رد  هک  مه  یلم  ياروش  سلجم  مهدراـهچ  هرود  ناگدـنیامن 

. دندرک راجزنا  رفنت و  راهظا  يدوعس  لامع  راتفر  نیا  زا  هدومن و  داریا  يرثؤم 
اب زین  نآ  تشونور  هک  هدومن  هرباخم  یهاشنهاش  نویاـمه  ترـضحیلعا  روضح  هب  یفارگلت  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  اـقآ  هَّللاۀـیآ  ياـقآ 

. دوشیم هداتسرف  ًاْوِلت  هدیدرگ  رداص  هک  یخساپ  تشونور 
هدـیدرگ لصاو  هجراخ  روما  ترازوهب  يدوعـس  تلود  نیرومام  لمع  نیا  زا  راـجزنا  رفنت و  راـهظا  رب  ینبم  تاـفارگلت  زین  اهناتـسرهش  زا 

. تسا

هجراخ روما  ترازو  ّمهم  www.Ghaemiyeh.comهمانشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


75 ص :

هجراخ روما  ترازو  ّمهم  www.Ghaemiyeh.comهمانشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


76 ص :

هجراخ روما  ترازو  هیعالطا 

: دنکیم رداص  حرش  نیا  هب  ياهیمالعا  هجراخ  روما  ترازو  یمومع ؛ راکفا  ندش  نشور  تهج  نینچمه 
هجراخ روما  ترازو 

هجراخ روما  ترازو  هیمالعا 
هدومن يراددوخ  جحهب  ترفاسم  هزاجا  نداد  زا  نئمطم ، یفاک و  لمح  لیاسو  ندوبن  ترفاسم و  لاکـشا  هطـساوهب  لاسما  تلود  هکنیا  اب 
ياربک ترافـس  زا  هک  یئاهشرازگ  قباطم  اذـهعم  دوب ، هدـش  هداد  هنیمز  نیا  رد  مزـال  روتـسد  زین  هجراـخ  رد  یهاـشنهاش  نیروماـم  هب  و 

زا ياهدع  هک  دناهدش  جراخ  ناریا  زا  جح  دصقهب  رفن  رازه  شـش  دودح  رد  يریثک  هدع  هدیـسر ، دادـغب  ترافـس  هرهاق و  رد  یهاشنهاش 
زا اجنآ  زا  دـناهدوب  هتفر  تابتع  ترایز  ناونعهب  هک  رگید  هدـع  هتفر و  زاجحهب  تیوک  هار  زا  ناریا و  یبونج  ردانب  زا  قاچاق  روطهب  اـهنآ 

، دناهدرک ترفاسم  زاجحهب  فجن  قیرط 
لاحنیا اب  دنناسرب ، زاجحهب  ار  دوخ  هقاطلا  قوف  تامدص  یتخبدب و  یتخس و  رازه  اب  دناهتـسناوت  رفن  رازه  راهچ  ابیرقت  رازهشـش  نیا  زا 

. دناهدیدرگ مورحم  جح  كرد  زا  دنناسرب و  هکمهب  ار  دوخ  عقومهب  دناهتسناوتن  هتشذگ  لاس  لثم  اهنآ  زا  ياهدع 
هیلقن و طیاسو  نابحاص  تایّدعت  فاحجا و  هیلقن و  طیاسو  ندوبن  ثیح  زا  هک  یئاهیتخس  تاراسخ و  تامدص و  رب  هوالع 
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ياهدع هلمج  زا  داد و  يور  جح  کسانم  يارجا  عقوم  رد  مه  يرگید  راوگان  رایـسب  تاقافتا  لاسما  هدیـسر ، یناریا  جاجحهب  اهرادهلمح 

ثّولم تمهت  هب  یناریا  ياهیجاح  زا  یکی  یتح  دـناهدیدرگ و  دازآ  هدـمآ  لمعهب  هک  یتامادـقا  زا  سپ  هک  دـناهدرک  فیقوت  ار  نانآ  زا 
. دناهدیرب ار  وا  رس  ریشمش  اب  یمکح  ندناوخ  زا  سپ  رضاح و  هتسبتَک  هورم  افص و  نیب  موکحم و  هبعک  هناخ  ندرک 

: تسا هدوب  رارق  نیا  زا  هعقاو  حرش  دناهدومن  لقن  هکم  زا  تعجارم  رد  یقارع  یناریا و  جاجح  هک  يروط  هب 
داریا وا  هب  عقاو و  ياهّدـع  ضّرعت  دروم  هبعک  فاوط  عقوم  رد  هدوب  هدـش  فّرـشم  جـحهب  دوخ  لایع  اب  هک  يدزی  هلاس  ناوج 22  رفن  کی 

رمآ  ) مکاح دزن  ار  ناوج  اذـهل  دـیامن و  ثّولم  ار  هبعک  هناـخ  ًادـمع  تسا  هتـساوخیم  هتـشاد و  هارمه  تـالوضف  تاـفاثک و  هک  دـناهدرک 
رد هورم  افص و  نیب  سپـس  هداد ، تداهـش  وا  هیلع  رب  رفن  راهچ  هدرب و  دراد  روضح  يدوعـس  تلود  فرط  زا  جح  عقوم  رد  هک  فورعمب )

ًادبا ناوج  نیا  یناریا  جاجح  راهظا  قبط  هکیتروص  رد  دناهدرک  ادج  ندـب  زا  ار  وا  رـس  ریـشمش  اب  جاجح ، زا  يریثک  رایـسب  عمج  روضح 
هکنیا يارب  ًاصوصخم  هداد و  تسد  وا  هب  غارفتسا  تلاح  تلاسک ، اوه و  یمرگ  هطساوهب  فاوط  عقوم  رد  هکلب  هتشادن و  یبدا  هئاسا  دصق 
جاجح راتفرگ  ءانثا  نیا  رد  هک  دربب  جراخهب  ار  نآ  تسا  هتـشاد  دـصقو  هدرک  غارفتـسا  دوخ  مارحا  هماج  رد  دـیامنن  ثّولم  ار  هبعک  نیمز 

. تسا هدش  هّیلب  نیا  راچد  یناریا و  ریغ 
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78 ص :
، تسا هداد  يور  نیفرط  نیب  هطقن  نیدنچ  رد  مه  یئاهدروخ  دز و  عقاو و  یتازواجت  يّدـعت و  دروم  یناریا  جاجح  ربخ  نیا  راشتنا  زا  سپ 

نیب رد  هدـش ، یناریا  جاجح  هب  تبـسن  يراج  لاس  رد  هک  یتایّدـعت  قارع و  رد  ربخ  نیا  راشتنا  هدیـسر  دادـغب  زا  هک  مه  یعـالطا  قباـطم 
هماـع عـالطاهب  ار  يدوعـس  تلود  نیروماـم  ملاـظم  رباـنم ، رد  ظاـعو  هدروآ و  دوـجوب  زیمآ  رفنت  تاـساسحا  زین  تاـبتع  نیمیقم  ناـیناریا 

یناهفـصا نسحلاوبا  دیـس  اـقآ  هَّللاۀـیآ  ياـقآ  ترـضح  تمدـخ  نییعت و  دوخ  فرط  زا  ار  یتئیه  هک  دـناهدش  هداـمآ  یتـح  دـناهدیناسر و 
نایناریا يارب  ار  جح  دنیامنن  ناربج  ار  هدعاقیب  مادقا  نیاو  هدادن  رییغت  ار  دوخ  هیور  يدوعـس  تلود  هکیمادام  دنیامن ، اضاقت  هداتـسرف و 

. دنیامن میرحت  نایعیش  و 
تخس ضارتعا  تلودنآ  دزن  رد  دوعس  نبا  تلود  نیرومام  هنایشحو  تکرح  نیا  هب  تبسن  هرهاق  رد  یهاشنهاش  ياربک  ترافس  فرط  زا 

. تسا هدمآ  لمعهب 
رداص هرهاق  رد  یهاشنهاش  ياربک  ترافـسهب  یفارگلت  ددـجم  روتـسد  تلود ، بیوصت  اب  بلطم ، زا  عـالطا  زا  سپ  هجراـخ  روما  ترازو 

تلودنآ هجراخ  روما  ترازوهب  ًاصوصخم  يدوعـس ، تلود  نیرومام  هیور  تامادقا و  نیاهب  تبـسن  دیدش  ضارتعا  رب  هوالع  هک  هدومن ،
ناربـج يدوعـس  تلود  نیروماـم  هیوریب  مادـقا  نیا  تیروفهب ، هکیتروص  رد  تسا  مّمـصم  یهاـشنهاش  تلود  هک ، دـیامن  ناـشن  رطاـخ 

نیمات يارب  شخب  نانیمطا  تابیترت  مه  هیتآ  يارب  ددرگن و 
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79 ص :
. دیامن تعنامم  یناریا  راوز  جورخ  زا  دوشن ، هداد  نایناریا  یناج 

دیـسآ ياقآ  ترـضح  ًاصوصخم  تابتع و  رد ]  ] املع راضحتـساهب  ار  تلود  رظن  هدـش ، هداد  روتـسد  زین  دادـغب  رد  یهاـشنهاش  ترافـسهب 
. دناسرب یناهفصا  نسحلاوبا 
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80 ص :

هئطوت یگدرتسگ 

، بجعت لامک  اب  هنافسأتم و  نکیل  دنکیم ، رادهحیرج  ار  یناملـسم  ناسنا  ره  بلق  دهدیم و  خر  هبعک  رانک  رد  تیّمها  اب  نینچ  ياهثداح 
زین تاعوبطم  اههناسر و  رد  نآ  ساکعنا  زا  هکلب  دـندادن ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یمادـقا  هنوگچـیه  اهنتهن  اـهتلود  اـهروشک و  زا  يرایـسب 

! دندرک يریگولج 
: دسیونیم دوخ   22 / 12 خّروم 20 / همان  رد  دعاس » »

، بلاطوبا لتق  هب  عجار  هیـضق  حیرـشت  اب  لاسرا و  ياهیراکذـت  قارع  رـصم و  يوروش ، اـکیرمآ ، سیلگنا ، ياهترافـس  هب  دنفـسا  متـشه 
یهاشنهاش تلود  رطاخ  ياضرتسا  عورـشم و  ياهاضاقت  دـییأت  رد  للم ، لود و  نیب  مهاـفت  نسح  هب  اـهنآ  يدـنمقالع  رظن  زا  دـش  اـضاقت 

دنیامن مادقا  ناریا 
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81 ص :
. دنیامن رداص  مزال  روتـسد  دوخ  هطوبرم  نیرومأم  هب  هک  دنهاوخب  ناتـسلگنا  تلود  زا  دـش ، فارگلت  زین  ندـنل  رد  نامدوخ  ترافـس  هب  و 

دعاس
: تسا هتشون  دوخ  ش . 1322 ه . / 12 خّروم 25 / همان  رد  زین  مج  دومحم 

 ... دناهدومنن يدزی  بلاطوبا  لتق  لاسما و  ّجح  هّیضق  هب  ياهراشا  هنوگچیه  تلود ، روتسد  بسحرب  نونک  ات  رصم  ياههمانزور  ... 
: دسیونیم هنیمز  نیا  رد  زین  دادغب  رد  ناریا  ریفس 

هعیـش ِيدزی  ِیناریا  رفن  کـی  مادـعا  رد  يدوعـس  تلود  تامادـقا  عوضوم  هب  عجار  هرامش 512 ،  1322 / 10 هناـمرحم 28 / شرازگ  وریپ 
: درادیم ضورعم 

دوب هدیدرگ  لّوحم  رـصم  تلود  هدـنیامن  هب  یناریا  جاجح  عفانم  ظفح  لاسما  دـنرادیم : راهظا  دـناهدومن  تشگزاب  قارع  هب  هک  یجاجح 
اب يدوعـس  نیرومأم  هکار  يدزی  یناریا  یجاح  هکنانچ  هدرواین ، لمع  هب  یناریا  جاّجح  قوقح  ظفح  هب  تبـسن  یتدعاسم  هنوگچیه  یلو 

تلود هدـنیامن  هک  تشاد  ناکما  تعاس  نیدـنچ  نیا  فرظ  رد  دوب ، هدـش  تشادزاب  تعاس  ًابیرقت 16  دـناهدیناسر ، لتق  هب  یعیجف  عضو 
هجوـچیه هب  یلو  دـیامنب ، روـبزم  یناریا  تاـجن  يارب  یتامادـقا  هدرک و  ناـشنرطاخ  يدوعـس  تلود  هب  ار  لـمع  نیا  میخو  بقاوـع  رـصم 

انشآ ّلحم  نابز  هب  هک  هدربمان  یناریا  هدومنن و  وا  قوقح  زا  عافد  رد  یمادقا 

هئطوت www.Ghaemiyeh.comیگدرتسگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


82 ص :
. دناهدیناسر لتق  هب  هانگیب  ار  يدزی  یجاح  ساسایب ، يایاضق  ماّهتا  هب  هجیتن  رد  دیامن و  هعفادم  دوخ  زا  تسا  هتسناوتن  هدوبن ،

ددرگ فشک  رما  تقیقح  ات  دوش  هتساوخ  هیفاک  تاحیـضوت  زین  رـصم  تلود  زا  هک  دومرف  دنهاوخ  ررقم  یـضتقم  تروص  رد  لاح  ره  رد 
...

: تسا هدمآ  قارع  رد  ناریا  ریفس   1322 / 10 خّروم 28 / همان  رد  و 
هدربمان تلود  هدنیامن  هکنیا  زا  رظنفرـص  دوب ، هدش  راذگاو  رـصم  هدنیامن  هب  جاّجح  عفانم  ظفح  هکنیا  اب  دـنرادیم  راهظا  یناریا  جاّجح 

هک يدوهش  رفن  راهچ  یّتح  هتشگ و  عقاو  نایرـصم  ضّرعت  دروم  یناریا  هعیـش و  جاجح  هدرواین ، لمع  هب  باب  نیا  رد  یتامادقا  هنوگچیه 
كانمـشخ هداعلاقوف  نایرـصم  هب  تبـسن  نایعیـش  تبـسانم  نیمه  هب  دـناهدوب و  رـصم  یلاها  زا  هدـیدرگ ، یناریا  هعیـش  رجات  لـتق  ثعاـب 

راتخم ریزو  دنشابیم .
1322 / 10 / 28

: تسا هدمآ  زین   1322 / 11 خّروم 19 /  196 ح / هرامش 77 / همان  رد 
نیب رد  یسراف و  هب  هک  امنهرهچ  هلجم  یّتح  دننکیم ، يریگولج  هّکم  رد  يدزی  بلاطوبا  لتق  هب  عجار  يربخ  ره  راشتنا  زا  ًاّدج  اهيرـصم 

 ... دسیونب دمآ  شیپ  نیا  زا  يرصتخم  تسناوتن  دوشیم ، رشتنم  نایناریا 
1323 / 1 خّروم 9 /  236 ح / هرامش 77 / همان  رد  ریبک  ریفس 
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83 ص :
: تسا هتشون 

هدرک فارگلت  سیلگنا  هجراخ  ترازو  هک  دهدیم  عالطا  هناتسود  یمسر و  ریغ  روطهب  سیلگنا  ریبک  ریفس  ، 235 ح / هرامش 77 / بیقعت 
!! دنیامن هلخادم  دنناوتیمن  یسیلگنا  نیرومأم  تسا ! یبهذم  عوضوم  نوچ  یناریا ، یجاح  يدزی  بلاطوبا  لتق  هّیضق  رد  هک  تسا 

: دسیونیم هّیضق  متخ  طورش  تلود و  تایرظن  هب  عجار 
دوشن نیتلود  طباور  عطق  هب  رجنم  عوضوم  نیا  هک  دنکیم  فسأت  راهظا  دش و  دهاوخن  نتساوخ  ترذعم  هب  رضاح  دوعس  نبا  تلود  ًاعطق 

...

املع عجارم و  لمعلاسکع 

اـبطخ و نویناـحور ، اـملع و  هعیــش ، ردـقیلاع  عـجارم  تـخیگنارب . ار  نایعیــش  ترفن  مـشخ و  يدزی ، بلاـطوبا  ازریم  هناـمولظم  تداـهش 
موحرم دنتـشاد . مالعا  زاجح  تلود  مادقا  نیا  زا  ار  دوخ  راجزنا  یلکـش  هب  مادک  ره  مدرم  فلتخم  راشقا  فانـصا و  یبهذم ، ناگدنیوگ 

فارگلت نیا  رد  دنوشیم . يّدج  مادقا  راتـساوخ  يو  زا  هرباخم و  هاش  هب  یفارگلت  هرـس  سدـق  یناهفـصا  نسحلاوبادّیـس  یمظعلا  هَّللاۀـیآ 
: تسا هدمآ  نینچ 

توکس دناسریم ، یلعا  ضرع  هب  هنامیمص  تاوعد  زا  دعب 
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84 ص :
بیقعت هب  هعاطم  رماوا  رادـصا  اذـهل  تسین ، اور  ساسایب  تمهت  کی  هناهب  هب  زاجح ، رد  یناریا  مان  بلاط  شارخلد  لـتق  زا  هناـهاش  تاذ 

. لئاس هلالج  ّلج  يراب  ترضح  زا  ار  هناکولم  تاذ  ینابناهج  رمع  دیدمت  رظتنم و  ار  نیبکترم  هذخاؤم  هیضق و 
یناهفصالا يوسوملا  نسحلاوبا 

هدمآ و راک  يور  هزات  هاش  نامز ، نآ  رد  هک  دنشاب  هتشاد  هّجوت  هتفرگ ، رظن  رد  ار  فارگلت  هرباخم  طیارـش  تسا  مزال  مرتحم  ناگدنناوخ 
. دوب هدیدرگن  دیزای ، تسد  نآ  هب  دوخ  تنطلس  نارود  رد  هکیتایانج  بکترم  زونه 

: درک هرباخم  حرش  نیا  هب  یفارگلت  خساپ ، رد  هاش 
- هتاضافا تماد  یناهفصا - هَّللاۀیآ  مالسالاۀجح  باطتسم  بانج  فرشا - فجن 

توکس ام  فرط  زا  باب  نیا  رد  میراد ، نانتما  دیاهتشاد  زاربا  یناریا  مان  بلاط  شارخلد  لتق  هیضق  هب  عجار  فارگلت  رد  هک  یتاساسحا  زا 
عفانم دـیآ و  لمع  هب  ّقح  قاقحا  ات  دـنیامن  بیقعت  تیّدـج  لامک  اب  ار  هّیـضق  هک  میاهداد  دّـکؤم  روتـسد  تلود  هب  تسا و  هدـشن  راـیتخا 

. دنامب ظوفحم  نیملسم  نایناریا و 
هام 1322 يد   30
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85 ص :
دادغب رد  ریبک ) ریفس   ) ناریا تلود  راتخم  ریزو  هب  باطخ  ياهمان  رد  زین  ینیـسحلا  نیدلاۀبهدّیـس  ردص و  نسحلاوبادّیـس  تایآ  تارـضح 

: دندومرف موقرم  نینچ 
ناریا یهاشنهاش  تلود  مرتحم  راتخم  ریزو  ياقآ  بانج 

هدوب یناریا  ناملـسم  رفن  کی  نآ  ینابرق  هک  هداد  يور  یمیلا  هعجاف  مارح ، هام  رد  مارحلادـلب  رد ]  ] هک میاهتفای  یهاگآ  فسأت  لاـمک  اـب 
ایآ و  دـیراد ؟ یعالطا  لاح  تقیقح  زا  ایآ  تسا ، ناما  رد  دوش  نآ  دراو  سک  ره  هک  هدومن  ار  يرهـش  دـصق  جـح  هضیرف  يادا  يارب  هک 

ّمهم هثداح  نیا  رد 

املع عجارم و  www.Ghaemiyeh.comلمعلاسکع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


86 ص :
. میتسه یلاع  بانج  خساپ  راظتنا  رد  ام  دیاهدروآ ؟ لمع  هب  یمادقا 

لاس 1363 ه ق. مارحلا  مّرحم  نیمظاک 12 
ینیسحلا نیدلاۀبه  هنع  هَّللایفع  ردص  نسحلاوبا 

یمومع راکفا  راشف 

لاسرا نارهت  هب  ياهنامرحم  شرازگ  تسا ، دـهاش  ار  مدرم  راشقا  املع و  عجارم و  نوزفا  زور  راشف  هک  قارع  روشک  رد  ناریا  راتخم  ریزو 
: تسا هتشون  نینچ  نآ  رد  و 

اب يراتفر  دب  یناریا و  هعیش  ِيدزی  رفن  کی  مادعا  رد  يدوعس  نیرومأم  مادقا  هب  عجار  هرامش 504   1322 / 10 هنامرحم 20 / شرازگ  وریپ 
: درادیم ضورعم  یناریا  جاّجح 

نایعیـش ًاصوصخم  هّماع ، عالطا  هب  يروآّتقر  زرط  اب  عماجم  هّیلک  رد  ار  روبزم  هعقاو  دـناهدومن ، تشگزاب  قارع  هب  ًاجیردـت  هک  یجاّجح 
تاساسحا هدرک و  ینابصع  ار  اههعیش  یمسق  هب  هعیش  جاّجح  اب  يدوعس  نیرومأم  نشخ  تخس و  راتفر  تافاحجا و  تایّدعت و  هدیناسر و 

عرـسا رد  هک  دناهدراذگ  راشف  تحت  رد  زین  ار  دیلقت  عجارم  تسا و  هدـیدرگ  هیـضق  نیا  هّجوتم  یگمه  راکفا  هک  هدومن ، کیرحت  ار  اهنآ 
. دنیامن هیوست  ّلح و  یشخبتیاضر  قیرط  هب  ار  عوضوم  تاقوا 

، هدرک لابند  ار  هّیضق  ًاّدج  مه ، دیلقت  عجارم  نایاقآ  مولعم  رارق  زا 
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87 ص :
نابیتشپ هعیـش و  تلود  اهنت  هک  نیا  هب  رظن  دـناهدیناسر و  یهاشنهاش  تلود  ترـضحیلعا و  هاگـشیپ  ضرع  هب  ار  بتارم  ًاـفارگلت  ًاـبتک و 
نایعیـش یهاشهاش و  تلود  هک  دنراد  لماک  يراودیما  راظتنا و  تسا ، یناریا  هدـش  دیهـش  هک  مه  یجاح  تسا و  یهاشنهاش  تلود  هعیش 

ار دوخ  ینامیـشپ  تمادن و  ًامـسر  يدوعـس  تلود  دزادرپب و  ار  هیوریب  مادقا  نیا  تمارغ  هدرک و  مهارف  لود  نیب  هیراج  لوصا  قباطم  ار 
ناما رد  هعیش  جاّجح  هیتآ  رد  هک  دهدب  یتانیمأت  هفاضا  هب  دراد و  مالعا  هدش ، ذاّختا  هیـضق  ّلح  يارب  هک  یقیرط  هدیناسر و  ایند  عالطا  هب 

رـضاح بیترت  نیدب  يدوعـس  تلود  رگا  دنیامنیم  هدـیقع  راهظا  نایعیـش  دوشن و  اهنآ  قوقح  هب  يّدـعت  يزادـنا و  تسد  رگید  دنـشاب و 
راک ات  دنیامنب  یعاسم  کیرشت  نایعیـش  یهاشنهاش و  تلود  اب  هک  دوش  هعجارم  دّحتم  لود  ناملـسم و  لود  هب  دشن ، هعقاو  نیا  ّلح  يارب 
دیاش تسین ، هیاسمه  یهاشنهاش  تلود  اب  يدوعـس  تلود  نوچ  ددرگ و  هیوست  لح و  نایعیـش  یهاشنهاش و  تلود  هاوخلد  لیم و  قباطم 

تـسا نیقی  دراد ، هدـّحتم  لود  ناملـسم و  ياـهروشک  هب  هک  یمربم  جاـیتحا  هب  رظن  یلو  دـنکن ، ناریا  تلود  تاداهنـشیپ  هب  لـماک  هّجوت 
. دیامن هیوست  ار  عوضوم  شخبتیاضر  روطهب  دوش  رضاح  دروآدورف و  میلست  رس  هک  دش  دهاوخ  روبجم 

زا دییامرفب  تسا  یّنمتم  دنیامنیم . راسفتسا  ار  یهاشنهاش  تلود  تامادقا  هجیتن  هعجارم و  ترافـس  هب  هزور  همه  نایعیـش  دیلقت و  عجارم 
دنهاوخ ای  هدمآ و  لمع  هب  باب  نیا  رد  هک  یمادقا  ره 
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راهظا یّتح  دـیامن و  لصاح  یّفـشت  هلیـسو  نیدـب  هک  دـنناسرب  دـیلقت  عجارم  نایاقآ  عالطا  هب  هک  دـنراذگب  نایرج  رد  ار  ترافـس  دروآ ،

. دنیامن لمع  راتفر و  بیترت  نامه  هب  ات  ددرگ  مالعا  دوشب  نایعیش  ای  دیلقت و  عجارم  قیرط  زا  دیاب  مه  یتامادقا  رگا  دنرادیم 
: دسیونیم يرگید  همان  رد  قارع  رد  ناریا  ریفس 

یناریا یجاـح  رفن  کـی  مادـعا  رد  يدوعـس  تلود  مادـقا  هّکم و  هعقاو  هب  عجار  هرامش 512   1322 / 10 هناـمرحم 28 / شرازگ  وریپ  رد 
: دراگنیم

رگید کلامم  ياسؤر  هب  يدوعس و  تلود  هب  یفارگلت  هلیسو  هب  ًامیقتسم و  دنراد  رظن  رد  دوشیم ، هدینـش  هعیـش  نیذفنتم  زا  هک  يروطهب 
، دنهاوخب هیتآ  يارب  یفاک  تانیمأت  هّیضق و  نیا  ناربج  هدومن ، رّفنت  راهظا  هدربمان  تلود  نیرومأم  هتسیاشان  مادقا  نیا  زا  هرباخم و  یمالسا 
هک دوشیم  هدینـش  یّتح  دـنناسریم و  هّماع  عالطا  هب  نایعیـش  هب  تبـسن  ار  يدوعـس  تلود  هنامـصخ  تاّیلمع  هراومه  ظاعو  مه  ربانم  رد 

، نیاربانب دنیامن . حرطم  ار  روبزم  عوضوم  نیسلجم ، رد  هک  دنراد  رظن  رد  مه  قارع  يانس  سلجم  یّلم و  ياروش  سلجم  هعیش  ناگدنیامن 
. دوشب هعقاو  نیا  فارطا  رد  یتاراهظا  زین  ناریا  یّلم  ياروش  سلجم  تاسلج  نیتسخن  رد  هک  دوب  دهاوخ  عقوم  هب  دـشاب  تحلـصم  هچنانچ 

راتخم ریزو 
: دسیونیم دوخ  هرامش 504  همان  زا  یشخب  رد  دادغب  رد  ناریا  ریفس 
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ررقم تسا  یّنمتم  دـناهداد ، رـشن  یتـالاقم  نارهت  دـیارج  يدوعـس  تلود  مادـقا  نیا  هب  تبـسن  هداد ، ربـخ  نارهت  يویدار  هک  يرارق  زا  ... 

ملع و لها  دیلقت و  عجارم  يارب  هک  دنراد ، لاسرا  ترافـس  هب  هخـسن  هاجنپ  دناهدرک ، جرد  ار  روبزم  تالاقم  هک  یّمهم  دیارج  زا  دـنیامرف 
زین هیتآ  رد  دـنوش و  هاگآ  یهاشنهاش  تلود  تامادـقا  زا  هک  دوش ، هداد  دـنراد  ذوفن  اههعیـش  نیب  تایلاع  تاـبتع  رد  هک  رگید  صاخـشا 

. دنیامن لاسرا  روظنم  نیمه  ماجنا  يارب  ترافس  هب  هخسن  هاجنپ  کی ، ره  زا  ًاّبترم  دبای  راشتنا  دیارج  رد  یبلاطم  باب  نیا  رد  هچنانچ 
ثعاب ترافـس  نیا  يربخیب  دـنیامنیم ، مالعتـسا  هعیـش  نیذـفنتم  دـیلقت و  عجارم  ار  یهاشنهاش  تلود  تامادـقا  هجیتن  ًاـبترم  هزور  همه 

. تسین بوخ  یهاشنهاش  تلود  ّتیثیح و  يارب  هدش و  تمحز 
راتخم ریزو  دیناسرب . ترافس  نیا  راضحتسا  هب  ار  تامادقا  هجیتن  ًافارگلت  ًاروف و  دنیامرف  رّرقم  تسا  ینمتم 

یلم ياروش  سلجم  لمعلاسکع 

: تسا هدروآ  نآ  رد  هتشون و  رصم  رد  ناریا  ریفس  هب  ياهمان  تقو  هجراخ  ریزو  رگید  يوس  زا 
ناگدنیامن مامت  هدروآ و  لمع  هب  يدایز  تارکاذـم  نارهت ، رد  یّلم  ياروش  سلجم  مهدراهچ  هرود  ناگدـنیامن  هاميد 1322  رد 28  ... 

داریا زین  يدیدش  رثؤم و  ياهقطن  هدومن و  راجزنا  رفنت و  راهظا  يدوعس  تلود  لامع  راتفر  نیا  زا 
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. دسرب سلجم  ناگدنیامن  عالطا  هب  ًادعب  تلود  تامادقا  هجیتن  هک  دش  نیا  رب  رارق  سپس  دناهدرک و 

نحل اب  یگمه  هک  هدـیدرگ  لصاو  ناکدرا  ناجنـسفر و  زیربت ، يراس ، رهـشهب ، ياه  ناتـسرهش  زا  لاح  هب  ات  زینیتاـفارگلت  نیا  رب  هوـالع 
اپرب زین  میحرت  سلجم  ناکدرا ، ناجنـسفر و  رد  دـناهدرک و  رّفنت  راهظا  نآ  هب  تبـسن  هدومن و  هلمح  يدوعـس  تلود  تایلمع  هب  يدـیدش 

. دناهدومن
هجراخ روما  ریزو  ءاضما 

جح میرحت  تساوخرد 

هـسّدقم نکاما  هرادا  يارب  ار  یمالـسا  لـلم  زا  یتأـیه  لیکـشت  تساوخرد  یبرع  ياـههمانزور  یخرب  هدـش ، رتهدرتسگ  تاـضارتعا  هنماد 
؟ دنکیم هطبار  عطق  يدوعس  یبرع  تلود  اب  ناریا  تلود  ایآ  هک  دوشیم  جرد  یبلطم  قرشلاربنم »  » همانزور همّدقم  رد  دننکیم . حرطم 

هک هسّدـقم  نکاما  ّتیعـضو  هب  یگدیـسر  يارب  همّظعم  هّکم  رد  هک  میدرک  اـضاقت  زیگناملا  هثداـح  نیا  تبـسانم  هب  دـسیونیم ... : سپس 
ساسا رب  هک  ددرگ  لیکشت  یمالسا  للم  زا  یتأیه  دنشابیم ، ناملسم  للم  مامت  زا  هک  جاّجح  روما  یسررب  تسا و  نیملسم  مامت  هب  ّقلعتم 

ایند رتخاب  رواخ و  نینمؤم  ماـمت  نیب  يردارب  یتسود و  طـباور  يرارقرب  نیملـسم و  یگناـگی  داـّحتا و  روظنم  هب  دـشاب و  یمالـسا  هعماـج 
. دوش هّیهت  راک  نیا  ساسا 
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نیبکترم تازاجم  ناریا ، تلود  ات  دهدیم  داهنـشیپ  هثداح  نیا  نوماریپ  یـشرازگ  هئارا  نمـض   22 / 10 خـیرات 27 / رد  تاعالطا  همانزور 

مارح ار  جح  مالسا ، ججح  املع و  نایاقآ  دشاب ، نینچ  يدوعس  تلود  راتفر  هک  یمادام  راتساوخ و  يدوعس  تلود  زا  ار  عیجف  تیانج  نیا 
. دننک

نیا دیامنیم و  ار  جح  میرحت  داهنـشیپ  هدومن و  در  یناریا  یجاح  هب  ار  ادـخ  هناخ  ندرک  ثّولم  ِتبـسن  ، 22 / 10 خیرات 28 / رد  نینچمه 
. تسا هدیدرگ  راتساوخ  تلود  زا  ار  عوضوم  ناربج  دنادیم و  نآرق  ماکحا  مالسا و  ملاع  داّحتا  فلاخم  ار  يرگیشحو 

: تسا حرش  نیا  هب  يدزی  بلاطوبا  ازریم  لتق  صوصخ  رد  تقو  نآ  دیارج  تالاقم  هصالخ 
22 / 11 هخروم 1 / ناجیابرذآ  همانزور 

هیام داتفایم  قاـفتا  یطـسو  نورق  اـی  تیلهاـج  هرود  رد  رگا  هعقاو  نیا  هک  تسا  هدومن  هراـشا  یناریا  یجاـح  لـتق  یگنوگچ  ناـیب  نمض 
تباث ار  دوخ  رکف  یکچوک  يرگیـشحو و  لمع ، نیا  اب  يدوعـس  تلود  لامع  دگنجیم ، يدازآ  يارب  ایند  هک  هزورما  یلو  دوبن  بجعت 

. تسا هدومن  اضاقت  تلود  زا  ار  هعجاف  نیا  سپس  ناربج  دناهدومن 
22 / 10 هخّروم 29 / ریژآ  همانزور 

: دسیونیم هدومن و  حیبقت  ار  يدوعس  تلود  نیرومام  لمع  نیا 
هدنیآ نابلطواد  يارب  یتربع  سرد  لقاال  قافتا  نیا  میراودیما  تسا  هدوب  قحم  هدروآ  لمعهب  هک  یتاضارتعا  رد  الماک  ام  تلود 
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دوخ ناج  هداد و  رثا  بیترت  نآ  هب  دـننکیم  ناشعلطم  تالکـشم  تارطخ و  زا  تقو  زا  لبق  تلود  نیرومام  یتقوو  دوشب  ندـش ) یجاح  )

. دنزادنین رطخهب  ار 
تاعالطا همانزور 

22 / 10 هخّروم 27 / -/ 1
شیپ نیا  زا  تمسق  کی  هک  دوشیم  رکذتم  سپس  هدنار و  نخس  يدوعـس  تلود  نیرومام  تقامح  يرگیـشحو و  کشخ و  بّصعت  زا 
هدرک هفاضا  دننکیم و  ترفاسم  هزاجا  نودب  نامروشک  تسایس  تایـضتقم و  هب  هجوت  نودب  هک  تسا  مدرم  يرـس  دوخ  زا  یـشان  اهدمآ 

. دیامن عطق  روشک  نآ  اب  ار  طابترا  هتشر  یلکهب  دوشیم  ظفح  وا  دارفا  قوقح  يروشک  رد  تسین  نئمطم  تلود  رگا  هک  تسا 
نینچ يدوعس  تلود  راتفر  هک  یمادام  دوشیم و  هتساوخ  يدوعس  تلود  زا  عیجف  تیانج  نیا  نیبکترم  تازاجم  دیامنیم  داهنـشیپ  ًانمض 

. دننک مارح  ار  جح  مالسا  ججح  ءاملع و  نایاقآ  دشاب 
22 / 10 هخّروم 28 / -/ 2

لامع فرط  زا  هک  ار  يریگیشحو  نیا  دیامنیم و  ار  جح  میرحت  داهنشیپ  هدومن و  در  یناریا  یجاح  هب  ار  ادخ  هناخ  ندرک  ثّولم  تبسن 
. تسا هدیدرگ  راتساوخ  تلود  زا  ار  عوضوم  ناربج  دنادیم و  نآرق  ماکحا  مالسا و  ملاع  داحتا  فلاخم  هدزرس  يدوعس 

22 / 11 هخّروم 3 / -/ 3
هک تسا  نیا  دننام  جحهب  نایناریا  نتفر  زا  يریگولج  دیوگیم 
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هناخ نآ  رد  دورو  زا  ار  قوقحيذ  صاخشا  شوحو ، ندرک  نوریب  یبوکرـس و  ضوعهب  هناخ ، کی  رد  شوحو  ناروناج و  دوجو  تلعهب 

لوصو قرط  هبعک و  كاخ  زا  ار  یباهو  قیـالان  یـشحو و  هفیاـط  دوخ  نیقفتم  کـمکهب  یمالـسا  لود  دـنکیم  داهنـشیپ  مینک و  مورحم 
. دوش هدرپس  یمالسا  لود  ناگدنیامن  زا  ياهتیمک  تسدهب  تاحفص  نآ  هکم و  تموکح  هدومن و  عیطم  ای  جراخ و  نآهب 

22 / 10 هخّروم 29 / مادقا  همانزور 
زا نانآ  تاضق  تلود و  تئیه  هاشداپ و  قازترا  دـسیونیم : هدومن و  نایب  نانآ  يرگیـشحو  تراغ و  لـتق و  اـهیباهو و  زا  ياهچخیراـت 

حرـش هرامـش  نیا  رد  ددرگ . میرحت  املع  فرط  زا  جـح  دوش و  عطق  تموکح  نآ  اب  ناریا  طـباور  دـیامنیم  داهنـشیپ  دـسریم و  جاـجح 
. تسا هدیدرگ  جرد  زین  قوقح  هدکشناد  نایوجشناد  فرط  زا  يزیمآ  ضارتعا 

22 / 10 هخّروم 28 / ادرف  زورما و  همانزور 
، دناهدش جراخ  زرم  زا  قاچاق  روطهب  رفن  رازه  شش  هک  هدومن  هحماسم  تلفغ و  تلود  هک : دسیونیم  اهیباهو  يرگیشحو  نایب  زا  سپ 

. ددرگ میرحت  زین  جح  دوش و  هطبار  عطق  يدوعس  تموکح  اب  دیامنیم  داهنشیپ  سپس 
22 / 11 هخرّوم 4 / دیما  همانزور 

لتق هچخیرات  سپس  دهدیم ، ناشن  یناریا  یجاح  لتق  ماگنه  ار  يدوعس  تلود  نیرومأم  تیعبس  يرگیشحو و  هک  هتخاس  يروتاکیراک 
داهنشیپ هداد و  حرش  ار  اهیباهو  ياهيرگیشحو  تراغ و  و 
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اههار و نتخاس  فرـصمهب  دوشیم ، يروآعمج  نایجاح  زا  هک  يدـیاوع  ددرگ و  لدـبم  فرطیب  نیمزرـس  کـی  هب  هبعک  هزوح  دـنکیم 

یلک هب  هکم  ترفاسم  العف  هک  دـیامنیم  هفاضا  دـسرب و  جاجح  نارفاسم و  ییاریذـپ  تمالـس و  شیاسآ و  نیمأـت  لـیاسوو  اـههناخنامهم 
. درک ترایز  ناوتیم  مه  رود  زا  ار  ادخ  هناخ  دسیونیم ، ددرگ و  عونمم  فوقوم و 

22 / 10 هخّروم 29 / ناریا  همانزور 
موحرم قطن  نآ  زا  سپ  دـیامن و  بیقعت  ارنآ  دـیاب  هداد و  ماـجنا  ار  دوـخ  هفیظو  اـم  تلود  دـسیونیم : هدوـمن و  رفنت  راـهظا  هعقاو  نیا  زا 

. تسا هدومن  لقن  ًانیع  دوب  هدومن  داریا  یلم  ياروش  سلجم  رد  زاجحهب  اهیباهو  هلمح  تبسانمهب  هک  ار  سّردم 
22 / 11 هخّروم 6 / لمشاباب  همانزور 

. تسا هدومن  جرد  اهنآ  ندمت  هجرد  دوعسنبا و  اهیباهو و  صوصخ  رد  یهاکف  يراعشا 
22 / 10 هّخروم 30 / رّوصم  نارهت  همانزور 

. تسا هتخاس  رشتنم  صوصخ  نیا  رد  مه  يراعشا  هدومن  هلمح  دوعسنبا  هب  يدیدش  نحل  اب  هلاقم  کی  نمض  رد 
22 / 10 هّخروم 30 / زورما  دعر  همانزور 

نیقی هدومن و  دیدشت  باب  نیا  رد  ار  دوخ  هدیدنـسپ  مادقا  هک  میراتـساوخ  تلود  زا  دـسیونیم : هدومن و  هلمح  يدوعـس  تلودهب  ًادـیدش 
باب نیا  رد  هک  مه  هداعلاقوف  دیدش و  هیور  ره  هک  دشاب  هتشاد 
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95 ص :
تازاجم هدومن و  هراـشا  رذآ 1321  هعقاوهب 17  ًانمـض  دوب ، دـهاوخ  وا  یماح  رادـفرط و  نابیتشپ و  الماک  یمومع  راـکفا  دـیامن ، ذاـختا 

. تسا هدیدرگ  راتساوخ  ارنآ  نیبّبسم 
هراتس همانزور 

22 / 10 هخّروم 28 / -/ 1
هک هدنامهف  نانآ  هب  رهاظهب  هداد و  صیخشت  بوخ  ار  زاجح  تلم  فعض  هطقن  دوعس  نبا  دسیونیم : يدوعس  تلود  لامعهب  هلمح  نمض 
ریغ دراد  تهابش  زیچ  همههب  دنکیم  تموکح  زاجح  روشک  رد  العف  هچنآ  هکیتروص  رد  ددرگیم ، ارجا  شروشک  رد  یمالسا  تاررقم 

. یمالسا دعاوق  زا 
22 / 11 هخّروم 2 / -/ 2

تلود دـنکیم  داهنـشیپ  هدومن و  نآ  باوج  یهاشنهاش و  نویامه  ترـضحیلعاهب  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  ياقآ  فارگلت  هب  هراـشا 
: دسیونیم دیامن و  هطبار  عطق  يدوعس  تلود  اب  ناریا 

کته يدوعس  تموکح  دسیونیم  ًانمـض  دراد  اضاقت  زین  ار  جح  میرحت  اهیناریا و  هن  دنربیم  نایز  اهنآ  يدوعـس  تلود  اب  هطبار  عطق  زا 
یمالسا رئاعش  ننس و  اب  فلاخم  ار  يدوعس  تموکح  تسا ، تیمها  لامک  زئاح  نیملسم  هعماج  رظن  هطقن  زا  هدرک و  ار  ادخ  هناخ  تمرح 

. دشاب قلطم  رمآ  هکم  رد  هک  درادن  تیلها  دیوگیم  هتسناد و 
. تسا هدیدرگ  راتساوخ  هنایشحو  لمع  نیا  هب  ضارتعا  رد  نایناریا  اب  ار  یمالسا  لود  ریاس  يراکمه  نیا  رب  هوالع 
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96 ص :
ناریا يادص  همانزور 

22 / 10 هخّروم 28 / -/ 1
راک رس و  تلم  کی  تفارش  ِمادعا  تیثیح و  ِلتق  اب  لمع  نیا  دسیونیم : هدومن و  هراشا  یمالـسا  قیاقح  تفرـشیپ  رد  اهیناریا  يراکادف  هب 

: دیوگیم هتسنادن و  یفاک  ار  تلود  ضارتعا  هجیتن ] رد  و   ] دراد
دوخ زا  تسا  وا  تیـصخش  تیموق و  هتـسیاش  هک  یلمعلاسکع  هدمآ  شوجهب  وا  یلم  تریغ  دریگب و  تربع  هعقاو  نیا  زا  دیاب  ناریا  تلم 

. دراد زاربا 
22 / 11 هخّروم 3 / -/ 2

. تسا هدوب  نیرکتحم  تازاجم  نوناق  يارجا  دوعسنبا  دصق  هک  دسیونیم  هبیاطم  روطب 
22 / 11 هخّروم 5 / -/ 3

شوایس نوخ  دننام  بلاط  نوخ  دسیونیم  هدومن  هلمح  يدوعـس  تلودهب  ادیدش  نآ  لیذ  رد  هدومن و  میـسرت  ار  یناریا  ناوج  لتق  هنحص 
. دیشوج دهاوخ 

نامرف همانزور 
22 / 10 هخّروم 27 / -/ 1

. دیامنیم رفنت  راهظا  يدوعس  تلودلامع  زیمآتیانجلمع  زاو  هدشن  رشتنم  ربخ  نیا  رتدوز  ارچ  دنکیم  لاوئس  هجراخ  ترازو  زا 
22 / 11 هخروم 2 / -/ 2

راهظا هتشون و  دوعسنبا  هناهلبا  راکفا  هناقمحا و  بّصعت  زا 
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97 ص :
. تسا هدمآ  دوجوب  يدوعس  یباهو  تلودهب  تبسن  نایناریا  نیب  رد  اهزور  نیا  ریظنیب  رفنت  راجزنا و  سح  کی  درادیم 

22 / 11 هخّروم 6 / نوناک  همانزور 
هدـمآ لمع  هب  وا  زا  هک  یئاریذـپ  ناریا و  هب  زاجح  دـهعیلو  دورو  برع و  يزاون  نامهم  هب  هراـشا  اـب  هدومن و  هلمح  دوعـس  نبا  هب  ًادـیدش 

رگا ددرگ و  كورتـم  عونمم و  اـجنآهب  ترفاـسم  دـیاب  تسین  نیملـسم  مومع  هب  قلعتم  هبعک  هناـخ  رگا  هک  دـنکیم  داهنـشیپ  دـیامنیم و 
راذـگاو دـننکیم  تموکح  قارع  روشک  رد  نونکا  هک  نیـسح  ناطلـس  موحرم  باقعا  هب  نآ  تیلوت  دـیاب  ای  دراد  قلعت  نیملـسم  مومعهب 

. دنریگ هدهعهب  ار  هبعک  هناخ  تیلوت  نامز  یمالسا  لود  یلم  ياروش  سلجم  فرط  زا  بختنم  ناگدنیامن  ای  ددرگ و 
ششوک همانزور 

22 / 10 هخّروم 28 / -/ 1
هکمهب نتفر  رگید  تسا  شیپ  رد  یناریا  راوز  يارب  یناج  رطخ  نوچ  هک  دـنکیم  رظن  راـهظا  ناریا  یجاـح  لـتق  یگنوگچ  فصو  نمض 

. دننک میرحت  تسا  نینچ  عضو  ات  ار  هکمهب  نتفر  املع  تسا  بوخ  تسین و  بجاو 
22 / 10 هخروم 29 / -/ 2

ناگدنیامن دـنکیم  داهنـشیپ  ًانمـض  دـیامنیم و  تابتع  راوزهب  مه  هراشاو  هدومن  رفنت  راهظا  يدوعـس  تلود  لامع  هنایـشحو  لمع  نیا  زا 
نیا ناربج  ات  هک  دننک  دزشوگ  يدوعس  یبرع  تلودهب  دیاب  ام  یسایس 
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98 ص :
. دیدرگ دهاوخ  میرحت  املع  فرط  زا  مه  جح  دومن و  دهاوخ  عطق  ار  دوخ  طباور  ام  تلود  راچان  دنیامنن  ار  هعقاو 

22 / 10 هخّروم 28 / ناهیک  همانزور 
هب دیامنیم و  يور  روشک  نیا  سوفنهب  هک  یلخاد  تبیصم  هثداح و  نارازه  لباقم  رد  ارچ  تسا  مرتحم  ًاعقاو  نایناریا  ناج  رگا  دسیونیم 

. میرادن یهجوت  دناتسیم  نانآ  زا  ناج  یخلت 
22 / 10 هخّروم 29 / راک  نادرم  همانزور 

يدوعس روشک  نیرومام  يارب  جح  رفـس  دومن ، يریگولج  جحهب  نتفر  زا  دیاب  دسیونیم : يدوعـس  تلود  مادقا  نیا  زا  رفنت  راهظا  زا  سپ 
 .... دننکیم هدافتسا  نآ  زا  اهنویلیم  هنالاس  هک  تسا  یناکد  کی 

لعشم همانزور 
22 / 10 هخّروم 28 / -/ 1

: دسیونیم هدومن و  هلمح  ًادیدش  يدوعس  تلود  هنایشحو  لمعهب 
داهنـشیپ ار  جـح  میرحت  ددرگ و  بیقعت  ًادـیدش  دـیاب  اجب و  الماک  يدوعـس  تلود  نیرومام  هیوریب  مادـقا  نیا  دروم  رد  تلود  ضارتعا 

تاررقم و نیا  مدرم  دیاب  دسیونیم  تسا و  تلود  هرداص  تاروتسد  تاررقمهب و  مدرم  هجوت  مدع  دهدیم  رکذت  هک  رگید  هتکن  دنکیم 
. دننک تیاعر  ار  نیناوق 
22 / 11 هخّروم 1 / -/ 2

هک دنکیم  تباث  هداد و  حرش  ار  بلطم  نآرق  تایآ  هب  هراشا  اب 
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99 ص :
تازاجم انمـض  دنورن  جحهب  دنرادن  یناج  نیمات  هکیتقو  ات  نایناریا  تسا  مزال  دـناهدرک و  مادـقا  عرـش  فالخ  رب  يدوعـس  تلود  لامع 

. تسا هدش  راتساوخ  ددرگ  هیتآ  راوز  تینوصم  هماع و  تربع  دروم  هک  دیدش  وحنهب  ار  لمع  نیا  نیبکترم 
ناریا رهم  همانزور 

22 / 10 هخّروم 29 / -/ 1
نایب هدـیدرگ  داجیا  يدوعـس  تموکح  تیناسنا  زا  رود  هنایـشحو و  لمع  زا  مدرم  مامت  رد  هک  يزیگنا  ترفن  تاـساسحا  هراـبرد  یحرش 

: دسیونیم نآ  زا  سپ  هدومن و 
ارجا نآرق  ماـکحا  روبزم  تموکح  رد  درادـن و  ار  هکم  فیرـش  مرح  روـما  هرادا  تقاـیل  هک  درک  تباـث  لـمع  نیا  اـب  يدوعـس  تموـکح 

. تسا امرفمکح  اجنآ  رد  مالسا  زا  لبق  تیلهاج و  هرود  دعاوق  هکلب  دوشیمن 
تفاثک و هنوگ  رازه  دـنروآیم و  موجه  قارع  فیاوط  ریاشع و  زا  راّوز  رازه  اههد  البرک  نیفیرـش  نیمرح  رد  لاس  ره  دـسیونیم : ًاـنمض 
. دوشیمن بکترم  لمع  نیا  يارب  یسفن  لتق  مه  قارع  تلود  دنزادرپیم  هنکما  نآ  ریهطت  هب  ناّیلوتم  مه  دعب  دنراذگیم و  ياجب  يدیلپ 
رد ناریا  تلود  اب  هک  هدیدرگ  راتساوخ  زین  قارع  رـصم و  تلود  زا  هتـسناد  یمالـسا  یللملانیب  هقطنم  کی  ار  هکم  مرح  سپـس  هدنـسیون 

رب يرگید  ياهتعدب  ات  دنوش  ادص  مه  لمع  نیا  رب  ضارتعا 
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100 ص :
. ددرگن داجیا  يدوعس  تلود  فرط  زا  مالسا  لوصا  فالخ 

ار زاجحهب  تمیزع  میرحت  مکح  رودـص  زین  املع  زا  دـیامنیم و  ار  یـسایس  طـباور  عطق  ياـضاقت  یهاـشنهاش  تلود  زا  هلاـقم  ناـیاپ  رد 
. تسا هدیدرگ  راتساوخ 
22 / 11 هخّروم 2 / -/ 2

مدرم اب  ریصقت  هک  دنکیم  هدیقع  راهظا  سپس  هداد و  حرـش  هتـشذگ  نامز  رد  نایناریا  اب  ار  ناتـسبرع  مدرم  فینع  راتفر  زا  هنومن  نیدنچ 
. دنوریم هکمهب  قاچاق  روطهب  هدش  لسوتم  ینوناقریغ  عورشمان و  لیاسو  هب  دنهدیمن و  اههمانزور  تلود و  فرحهب  شوگ  هک  تسا 

هانگیب نآ  بجومهب  ار  یناریا  یجاح  هداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  نآ  هدرک و  پاـچ  ار  يدوعـس  تموکح  یمـسر  هیغـالبا  همجرت  هاـگنآ 
. دناوخیم يدوعس  تموکح  تیربرب  دنس  ار  هیغالبا  نیا  هتسناد و 

ياهتلود اصوصخم  لود  هیلک  يارب  ایند  هدنز  ياهنابز  هب  ار  نآ  همجرت  اب  دنس  نیا  یبرع  نتم  هک  دراد  اضاقت  هجراخ  روما  ترازو  زا  يو 
. دهدب رارق  اهتلود  راکفا  تواضق  ضرعم  رد  ارنآ  دتسرفب و  یمالسا  یبرع 

نیا رب  هوالع  دش . دهاوخ  موکحم  شدوخ  همکحم  يانثتساهب  همکحم  ره  رد  يدوعس  تلود  دنس  نیا  اب  هک  دیامنیم  هدیقع  راهظا  سپس 
اور تناها  اهنآ  هب  دنتخورفیمن و  يزیچ  هکم  رد  اهیناریاهب  لاسما  هک  دننکیم  لقن  دناهتشگرب  هک  ینایجاح  دسیونیم :
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101 ص :
. تسا هتشاد  نایناریا  اب  راتفر  ءوس  رد  يدمعت  يدوعس  تموکح  دندرکیم و  رازآ  تیذا و  دنتشادیم و 

ناتسرپنهیم همانزور 
22 / 10 هخّروم 28 / -/ 1

یناریا لوپ  تسا  هنسرگ  اهیناریا  مکش  هکیتقو  ات  دوش و  فرـصم  جراخ  رد  دیابن  ناریا  تورث  يراگزور  نینچ  رد  هکنیا  راهظا  نمض 
. دیامنیم ار  جح  میرحت  تساوخرد  املع  زا  يدوعس و  تلود  اب  هطبار  عطق  ياضاقت  تلود  زا  دوش  يدوعس  بارعا  جرخ  دیابن 

22 / 10 هخّروم 29 / -/ 2
يدیدش نحل  اب  یناریا  یجاح  لتق  هرابرد  هاگـشناد  نایوجـشناد  فرط  زا  قوقح  هدکـشناد  نایوجـشناد  نامزاس  ضارتعا  هرامـش  نیا  رد 

. تسا هدش  پاچ  يدوعس  یبرع  تلودهب  تبسن 
22 / 11 هخّروم 1 / دیهان  همانزور 

هک دنکیم  رظن  راهظا  هدومنن و  رشتنم  هجراخ  روما  ترازو  ار  لوتقم  يدزی  ناوجهب  طوبرم  تایئزج  ناشن و  مان و  ارچ  هک  دریگیم  داریا 
. دننک میرحت  ار  جح  اعرش  دنناوتیمن  املع 

. تسا هدرک  رشتنم  صوصخ  نیا  رد  زین  ار  اهینامرک  زیمآ  ضارتعا  فارگلت  هرامش ، نیا 
22 / 11 هخّروم 3 / ناریا  تاجن  همانزور 

نیملسم مامت  زا  ام  دسیونیم : دیوگیم و  دب  دوعس  نبا  يدوعس و  تلودهب  يدیدش  نحل  اب  هبعک  ترایز  هفسلف  نایب  زا  سپ 
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102 ص :
دراد رثوم  تامیمصت  ذاختا  ياضاقت  تلود  زا  دننک و  تکرش  رفنت  زاربا  رد  نایناریا  اب  يرگتواقش  نیا  هب  تبسن  هک  میراد  راظتنا  ناهج 

دـمحلا هللا بن  مـیظعلا ت  هللا  قدـص  ربـکا ر ا  هللا  دـیهمت ه  دـیامنیم . ار  يرثؤـم  ياـهلمعلاسکع  نداد  ناـشن  تساوـخرد  زین  اـملع  زا 
؟؟؟؟ دش
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103 ص :
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104 ص :
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105 ص :
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106 ص :
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107 ص :
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هشقانم لصف  لح و  يارب  رصم  شالت 

، هتفای همتاخ  عوضوم  یلکـش  هب  ات  دـنکیم  شالت  رـصم  تلود  يدزی ، بلاطوباازریم  تداهـش  هثداح  هب  طوبرم  داعبا  شرتسگ  هب  هجوتاـب 
: دهدیم حرش  هنوگنیا  ار  عوضوم  ناریا  ریفس  دماجناین . طباور  عطق  هب  راک 

هجراخ ترازو 

روما ترازو  نواعم  کیب  نیدلاحالص  ياقآ  اب  هتفر  هجراخ  روما  ترازو  هب   11 تعاس 25 / رد  هامدنفسا 1322 )  16  ) سرام متفه  زورما 
: دیدرگ غالبا  لیذ  بیترتهب  هجراخ  ترازو  هرامش 1953  فارگلت  دمآ . لمعهب  تاقالم  هجراخ 

داهنـشیپ هب  عجار  تسا . رکـشتم  دـناهدش  لّمحتم  يدزی  بلاطوبا  لتق  هیـضق  رد  اشاپساحن  ياقآ  بانج  هک  یتاـمحز  زا  هجراـخ  ترازو 
: تسا نیا  یهاشنهاش  تلود  رظن  دناهدرک  داهنشیپ  ریزوتسخن  بانج  هک  هبناجهس  هیمالعا 

چیه ياـضما  هب  رـضاح  یهاـشنهاش  تلود  هدـشن ، هیفـصت  تسا  هدـش  ناـیناریا  هب  تبـسن  هک  ینیهوت  بلاـطوبا و  لـتق  هیـضق  هک  یماداـم 
هک يرظن  راهظا  مارتحا  هب  رظن  ناریا  تلود  هوالعهب  دوشیم . هدراذگ  توکسم  اًلعف  داهنشیپ  نیاربانب ، تسین ، يدوعس  تلود  اب  يدادرارق 

هدومن يدوعس  تلود  اب  هطبار  عطق  نتخادنا  ریخأت  رد  اشاپساحن 
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نیدرورف مشش  سرام ، ات 26  هکنانچ  نیاربانب  دیازفایم . دوب  هدش  هتفرگ  رظنرد  هام  کی  لوا  هک  نآ  تدـم  رب  رگید  زور  تسیب  دـندوب ،

اب يداصتقا  یـسایس و  طباور  هنوگره  عطق  تسا  ممـصم  تلود  دوشن ، بلاطوبا  لـتق  ناربج  نیهوت و  نیا  عفر  رد  يدـعاسم  مادـقا   1323
هدوب ناریا  عفاـنم  ظـفح  رومأـم  رـصم ، یهاـشداپ  تلود  هدـنیامن  هک  یعقوم  رد  قاـفتا  نیا  هکنیا  هب  رظن  دـیامنب و  يدوعـس  یبرع  تلود 

هیـضق و لح  رد  يرتشیب  مامتها  تیدـج و  اشاپساحن ، ریزو  تسخن  ياقآ  بانج  فرط  زا  دراد  راظتنا  یهاشنهاش  تلود  هدـمآ ، لـمعهب 
. دیآ لمعهب  ناریا  تلود  رطاخ  ياضرتسا 

راهظا اب  دـیناسر . دـنهاوخ  ًاروف  اشاپساحن  ياقآ  عالطا  هب  دـش ، رکذ  هک  يوحنهب  ار  بتارم  هک  دـندرک  راهظا  کیب  نیدلاحالـص  ياـقآ 
. مدومن تعجارم  ترافس  هب  هدومن ، یظفاحادخ  نانتما 

رصم رد  ناشترافس  طسوت  يدوعـس  یبرع  تلود  هب  هرامـش 1153  فارگلت  قبط  رب  تسا  طبـض  هدنورپ  رد  نآ  تروص  هک  مه  یتشاددای 
ریبک ریفس   (1) دش . هداتسرف  ًابتک 

هاش هب  زیزعلادبع  فارگلت 

هب یفارگلت  یسمش  ون  لاس  تبسانم  هب  دوعس  نب  زیزعلادبع  يدوعس ، تلود  اب  طباور  عطق  هناتسآ  رد  لاس 1323 و  نیدرورف  رد 

. تسا  1322 / 12 نآ 16 / لاسرا  خیرات  224 و  ح ، دنس 77 ، هرامش  - 1
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: دیامنیم لاسرا  هاش  هب  باطخ  حرش  نیا 

تلم ترضحیلعا و  نآ  تداعس  يارب  ار  دوخ  هناصلاخ  تاینمت  دیدج  لاس  تبـسانم  هب  هدومن ، هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  ترـسم  لامک  اب 
. مرادیم میدقت  ناریا  بیجن 

زیزعلادبع

هاش خساپ 

: دنکیم لاسرا  زیزعلادبع  کلم  هب  باطخ  حرش  نیا  هب  زیمآتملاسم  یخساپ  هاش 
يدوعس یبرع  روشک  هاشداپ  دوعسلا  نبا  کلم  ترضحیلعا 

هناتـسود و لـح  هار  داهنـشیپ  اـب  ترـضحیلعا  نآ  تلود  هک  مراودـیما  مرکـشتم و  دـیدوب ، هدوـمرف  زوروـن  تبـسانمهب  هـک  یتاـکیربت  زا 
دهاوخ لیهـست  تلود  ود  نیب  دوجوم  هناتـسود  طباور  میکحت  يارب  ار  تلود  یعـس  نیبامیف ، ثحب  دروم  لئاسم  هب  عجار  شخبتیاـضر ،

. درک

زیزعلادبع خساپ 

ماجنا راک  تحـص  رب  نآ  رد  لاسرا و  هاش  هب  باطخ  تسویپ  حرـش  هب  ياهمان  هدرک ، هدافتـساءوس  هاش  هناریقح  خـساپ  زا  يدوعـس  هاشداپ 
. دزرویم دیکأت  هدش 

: تسا نینچنیا  همان  نتم 

هاش www.Ghaemiyeh.comخساپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


111 ص :

ناریا هاش  هلالجلابحاص  ترضح 

هدـیدهبرجت ینایاوشیپ  نیملـسم  يارب  هک  منکیم  رکـش  ار  ادـخ  لصاح و  ام  يارب  ار  تاریثأـت  نیرتهب  ترـضحیلعا  نآ  فارگلت  لوصو 
تصرف نیا  دنیامنیم و  مامتها  دوخ  روشک  حلاصم  تفرشیپ  رد  یلعف  تیعضو  لثم  یتخس  عاضوا  رد  هک  هداتسرف  ترضحیلعا  نآ  دننام 

رد سدـقم و  ناکم  کی  رد  هک  روآفسا  هعقاو  نیا  هک  میهدیم  رکذـت  دوخ  رداربهناکولم  ریطخ  رطاخ  یهاـگآ  يارب  هدرمـش ، منتغم  ار 
هدش راتفر  تسا ، يراج  ذفان و  ماع  صاخ و  هرابرد  ام  دالب  رد  هک  فیرش  عرـش  مکح  قباطم  داتفا  قافتا  نیملـسم  زا  رازه  نارازه  لباقم 
هدـش رداص  روشک  تارّرقم  نیناوق و  قبط  هک  ار  یمکح  داتفایم ، قافتا  ترـضحیلعا  نآ  دالب  رد  رما  نیا  ریظن  رگا  هک  میراد  نیقی  ام  و 

هب یتناها  همطل و  هجوچیههب  یعرش  مکح  يارجا  زا  روظنم  دنراذگیم و  ارجا  عقومهب  دننادیم  یضتقم  ترـضحیلعا  نآ  روط  ره  تسا ،
نابایب ارحـص و  رد  گرم  لاگنچ  زا  هکم  هب  باهذ  بایا و  رد  لاسما  ار  ناشیا  زا  رفن  نارازه  هک  ناـمدوخ  تسود  تلم  تیثیح  تفارش و 

بآ زا  دنتسه  لیام  هک  یصاخشا  هک  عقوام ، تقیقح  هب  دنمجرا  ردارب  ترـضحیلعا  رطاخ  راضحتـسا  اب  تسا و  هدوبن  میدوب  هداد  تاجن 
لـصاح نیقی  ام  تقادص  یهاوخکین و  هب  فوقو  زا  سپ  دنیامنیم و  روشک  ود  نیبام  طباور  ترودک  رد  یعـس  دنریگب  یهام  دولآلگ 

هدوب و نامدوخ  روشک  تاماظن  قبط  رارطضا و  يور  زا  ام  مادقا  هک  دومرف  دیهاوخ 
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لـصاح یطالغا  فارگلت  رد  تسا  نکمم  هکنیا  يارب  میاهتـشادن و  جاجح  نیب  هنتف  يافطا  عرـش و  مکح  يارجا  زج  يرگید  روظنمچیه 

. دنیامرف لصاح  راضحتسا  هداتفا  قافتا  هکنانچ  لماک و  روطهب  رما  نایرج  زا  هک  میداتسرف  ترضحیلعا  نآ  هب  یصوصخم  همان  دوش ،
تامارتحا مالس و  میدقت  اب 

زیزعلادبع
، هدومن لابند  ار  زیمآتملاسم  یلح  هار  ات  دـهدیمن  هزاجا  روشک  ود  هب  مدرم ، اـملع و  ضارتعا  و  قارع ، ناریا و  رد  یمومع  راـکفا  راـشف 

ترازو هب  حرـش  نیا  هب  ار  دوخ  رظن   1323 / 2 خـیرات 14 / رد  زین  هرهاق  رد  ناریا  ترافـس  دوش . لامیاپ  يدزی  بلاطوباازریم  دیهـش  نوخ 
: دیامنیم سکعنم  ناریا  هجراخ  روما 

هجراخ روما  ترازو 

يدوعـس یبرع  رفادژراش  اشاپساحن و  اب  مه  اًلبق  دـیدرگ . رظن  لدابت  یمظاـک  رقاـب  دیـس  ياـقآ  باـنج  اـب  لـصاو ، هرامـش 160  فارگلت 
لتق هک  عوضوم  لصا  رد  یلو  تسا ، هناتـسود  میالم و  دوعـسلانبا  ترـضحیلعا  فارگلت  نحل  هچرگا  ًالوا  تسا : هدمآ  لمعهب  هرکاذـم 

. داد رییغت  ار  نآ  دوشیمن  تسا و  هدیدرگ  ارجا  رداص و  لحم  نوناق  قباطم  عرش  همکحم  زا  مکح  دیوگیم : دشاب  يدزی  بلاطوبا 
راهظا بناجنیا  هب  ًاحیرص  مه  سیلگنا  ریبک  ریفس  اشاپساحن و 
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هب قیرط  ود  هب  زج  یلح  هار  نیاربانب  دشابیمن ، لوتقم  ثاّرو  هب  یهجو  نداد  ای  رذع ، نتـساوخ  يارب  رـضاح  دوعـسلانبا  تلود  دناهدومن 

: دسریمن رظن 
راـکفا دـناوتیم  هک  دـنیامرفیم  روصت  تلود  رگا  هکنیا  اـی  دـیامن ، هطبار  عطق  دـیاب  تلود  تیثیح ، ظـفح  یلخاد و  تسایـس  يارب  اـًلوا 

ار عوضوم  هدومن ، لوبق  تسا  دعاسم  ًاحیولت  هدنیآ  هب  تبـسن  هک  ار  دوعـسلانبا  کلم  فارگلت  نیمه  دـیامن  یـضار  تکاس و  ار  یمومع 
. دراذگب هنعتوکسم 

مزاع ادرف  هک  یمظاک  ياقآ  دوخ  هتبلا  دوب . دهاوخ  تلود  رظنهب  هتسب  باب  نیا  رد  یعطق  میمـصت  تسا . هطبار  عطق  رد  یمظاک  ياقآ  رظن 
ترازو هب  ياهمان  رد   1323 / 4 خیرات 8 / رد  رصم  رد  ناریا  ریفس   (1) دیناسر . دهاوخ  ضرع  هب  ار  همزال  تاحیضوت  ًاروضح  تسا  نارهت 

: دیامنیم هرباخم  نارهت  هب  حرش  نیا  هب  رصم  ياههمانزور  رد  يدوعسدض  تاغیلبت  ماجنا  هب  تبسن  ار  دوخ  هاگدید  هجراخ ، روما 

هجراخ روما  ترازو 

هک يروطهب  دیشخب ، لوصو  ّزع  هکم  رد  يدزی  بلاطوبا  لتق  صوصخ  رد  هتشذگ  دادرخ  هخّروم 24  هرامش 1092  هنامرحم  همان 

. تسا  1323 / 2 نآ 14 / خیرات  251 و  ح ، دنس 77 ، هرامش  - 1
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هک يروطهب  هلأسم  لح  رد  لصاح و  یتیقفوم  رـصم  رد  رابخا  نیا  راشتنا  رد  منکیمن  روصت  یلو  دش ، دـهاوخ  مادـقا  هدـش ، هداد  روتـسد 

تـشاذگ دـهاوخن  ًاعطق  روسناس  هرادا  تسا . دوجوم  دـیدش  رایـسب  روسناس  رـصم  مامت  رد  اریز  دـیایب ، تسدهب  هجیتن  تسا  تلود  روظنم 
/2 خـیرات 5 / رد  نیـسپیژارکورپ  همانزور  رد  هک  ياهلاقم  يارب  هکنانچ  دوش ، رـشتنم  اههمانزور  رد  يدوعـس  یبرع  هیلع ] رب   ] هب یتـالمج 
هک یباوج  هتفرگ و  رارق  تخـس  هذـخاؤم  دروم  ًاروف  درک ، رـشتنم  ندـنل  زا  هسنارف  سناژآ  زا  سابتقا  ناونعهب  عوضوم  نیا  هب  عجار   1944
. دوب يدوعس  یبرع  تموکح  مادقا  دییأت  يدزی و  بلاطوبا  هیلعرب  هک  دش ، هداد  دوب  هدش  ءاقلا  رصم  هجراخ  روما  ترازو  فرط  زا  ًاعطق 

هدیدرگ نآ  راشتنا  عنام  روسناس  هدش و  هداد  ترافس  فرط  زا  یباوج  عقوم  نآ  رد  هدش ، راعشا  ترافس  قباس  تاشرازگ  رد  هک  يروطهب 
، هدوب هکم  رد  ناریا  عفاـنم  ظـفاح  هک  رـصم  تلود  مدرک ، راـهظا  ضارتـعا و  ًادـیدش  هتفر ، ریزوتسخن  اـشاپساحن  دزن  بناـجنیا  تسا .

فالخ مادقا  زا  هک  دهدیم  ار  ریثأت  نیا  هدرکن ، عوضوم  لح  يارب  روآفسا و  هیضق  نیا  رد  یتدعاسم  هکنیا  رب  هوالع  راظتنا ، فالخرب 
هرجاشم کی  درادـن  لیم  تسا ، تسود  روشک  ود  ره  اب  ناملـسم و  رـصم  تلود  داد  باوج  دراد ، تیوقت  اهيدوعـس  تلادـع  تیناسنا و 

نیا رد  يربخ  چـیه  تسا  هداد  روتـسد  هک  تسا  نیا  دوشب ، تیعـضو  یگتفـشآ  ثعاب  هرخـالاب  اـپرب و  باـب  نیا  رد  دـیارج  طـسوت  یملق 
. دنیامنن رشتنم  عوضوم 

هجراخ روما  www.Ghaemiyeh.comترازو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


115 ص :
هدش و سکعنم  رـصم  دـیارج  رد  دـنراذگب  دوشب ، تالاقم  یـضعب  راشتنا  هب  قفوم  قشمد  يرگلوسنک  رگا  منکیمن  روصت  هیحور  نیا  اب 

. دیایب تسدهب  نآ  زا  هجیتن 
ياربـک ترافـس  هعجارم  زا  سپ  رـصم  رد  صلخم  نارهت و  رد  تلود  مادـقا  لـباقم  رد  دـیاهدومرف : هراـشا  نآ  هب  هک  مه  سیلگنا  تـلود 

: دنداد باوج  ندنل  هب  سیلگنا 
. دننک هلخادم  هیضق  نیا  رد  یسیلگنا  نیرومأم  درادن  لیم  سیلگنا  تلود  تسا ، یبهذم  عوضوم  نوچ 

زا زارتحا  هدرکن و  گرزب  ار  عوضوم  مراودـیما  درک : راهظا  هدومن  هیـضق  عوقو  زا  فسأـت  راـهظا  بناـجنیا  هب  مه  اـکیرمآ  راـتخم  ریزو 
تلود ناریا و  نیب  دـیاب  هلأسم  نیاربانب  سپ  دـش . مولعم  اکیرمآ  راتخم  ریزو  راـهظا  نیا  اـب  مه  اـهنآ  هیور  دوشب ، نیتلود  نیب  طـباورعطق 

. دوشب لح  ًامیقتسم  يدوعس 
هیتآ يارب  شخبنانیمطا  ترـضحیلعا ، هب  ار  زیزعلادـبع  کلم  ترـضحیلعا  فارگلت  یهاـشنهاش  تلود  هکناـنچ  رگا  بناـجنیا  رظنهب 

ار هیـضق  رـشتنم و  ار  زیزعلادـبع  کلم  فارگلت  دافم  املع ، ناـیاقآ  عـالطا  اـب  تسه ، مه  شخبناـنیمطا  بناـجنیا  هدـیقع  هب  دـننادیم و 
. دننادب هدشمتخ 

یلخاد تسایـس  رظنهطقن  زا  یتاروظحم  تلود  هدرک ، هعیـش  ملاع  رد  يدزی  بلاطوبا  لـتق  هک  ییوس  تاریثأـت  رظنهطقن  زا  هک  یتروص  رد 
، درادن زاجح  هیلعرب  تلود  يرگید  راشف  هلیسو  نوچ  دراد ،
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هک یمادام  هتفرگ  میمصت  ناریا  تلود  هدشن ، میظع  هعجاف  نیا  ناربج  يارب  رـضاح  زاجح  تلود  نوچ  هک  دنیامن  مالعا  قارع  ناریا و  رد 

یتدـم ات  ار  جـح  ترفاسم  مه  تابتع  ياملع  نایاقآ  رگا  رما  نیا  هتبلا  دـیامن ، نغدـق  ًادـیکا  ار  زاجح  هب  ترفاـسم  هدـشن  لـح  هیـضق  نیا 
. دوب دهاوخ  راشف  هلیسو  نیرتهب  رترثؤم و  دنیامن ، میرحت 

فرط زا  یتدعاسم  راظتنا  هجو  چـیه  هب  تلود  هک  تسا  نیا  روظنم  دومرف . دـنهاوخ  مادـقا  دـننادیم  حالـص  تلود  هک  يوحنره  هب  لاح 
عوضوم هک  دـنراد  زاجح  رد  یعفانم  عقوم  نیا  رد  دوخ  لود ، نیا  ماـمت  اریز  دـشاب ، هتـشاد  دـیابن  قارع  یتح  اـکیرمآ  سیلگنا و  رـصم و 

ریبک ریفس   (1) دنهدیم . رارق  رخآ  هجرد  رد  ار  بلاطوبا 

يدوعس اب  طباور  عطق 

حرطم ار  هطبار  عطق  داهنـشیپ  هثداح ، نیا  ربارب  رد  ناریا  تلود  لمعلاسکع  هنیمز  رد  یمظاک  رقابدّیـس  ياقآ  تشذـگ  اًلبق  هک  هنوگنامه 
: دسیونیم هداتسرف  دعاس  ياقآ  هب  باطخ  یفارگلت  ًاددجم   1323 / 1 خیرات 24 / رد  يو  درک ،

دعاس ياقآ  بانج 
عطق يدوعس  روشک  اب  طباور  نیدرورف  مشش  دوب  رارق 

.1323 / 4 خروم 8 / ، 258 ح ، هرامش 77 ، دنس  - 1
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تـسا بجاو  هدوب و ]  ] ناریا تایثیح  هیلاع و  حـلاصم  فلاخم  نیا ، زا  شیب  ریخأت  رما ، ناـیرج  يدوعـس و  تموکح  ياـهباوج  اـب  دوش ،

. باوج رظتنم  دوش  راذگاو  قارع  تلود  هب  عفانم  ظفح  عطق و  طباور  ًاروف  دییامرف  رما  ًافارگلت 
: دسیونیم زین  قارع  رد  ناریا  ریفس 

نیا هک  یقیمع  ریثأت  یلخاد و  تسایـس  رظن  هطقن  زا  هک  تسا  نیا  بناـجنیا  هدـیقع  اـّما   ... 1323 / 1 خّروم 9 /  236 ح / هرامش 77 / همان 
اهنت اریز  تسا ؛ بوخ  دریگب  هطبار  عطق  رد  میمـصت  تلود  رگا  تسا ، هدـش  اهنآ  رّفنت  ثعاب  هدومن و  ملاع  مامت  نایعیـش  راـکفا  رد  هّیـضق 

تینما رد  نیمأت  هک  یمادام  مه  گرزب  ياملع  هک  یتروص  رد  دوب ، دـهاوخ  ّجـح  هب  هدـنیآ  لاس  رد  یناریا  نیرفاسم  زا  يریگولج  هلیـسو 
لثم زاب  دـیاین و  تسد  هب  بولطم  هجیتن  تسا  نکمم  اـّلا  دـنیامن و  مارح  ار  هّکم  هب  ترفاـسم  دـیاین ، تسد  هب  هیـضق  نیا  تمرم  جاـجح و 

ریبک ریفس  دوش . لاکشا  بابسا  هتفر  جح  هب  زاجم  ریغ  ياههار  زا  قاچاق و  هب  صاخشا  لاسما 
ناریا و طـباور  ش . لاس 1323 ه . ناتـسبات  رد  روشک ، ود  ياههمان  ندـش  لدـب  ّدر و  زا  سپ  ناسانـشراک و  داهنـشیپ  ساـسا  رب  ماـجنارس 
ات تیعضو  نیاو  دنتفرگ . هدهع  هب  ار  ناریا  رد  ناتسبرع  عفانم  تظافح  زین  نانبل  ناتسبرع و  رد  ناریا  عفانم  تظافح  رصم  و  عطق ، ناتسبرع 

. تفای همادا  ش . لاس 1326 ه .

يدوعس اب  طباور  www.Ghaemiyeh.comعطق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

هاش هب  زیزعلادبع  کلم  همان 

هب همان  نتم  دیدرگ . تامهافت  ءوس  ّلح  طباور و  دیدجت  راتـساوخ  هتـشون ، هاش  هب  ياهمان  زیزعلادـبع  کلم  ش ، لاس 1326 ه . دادرخ  رد 
: تسا حرش  نیا 

میحرلا نمحرلا  هَّللامسب 
دوعس لآ  لصیفلا  نمحرلادبع  نب  زیزعلادبع  فرط  زا 

 ... مظعم يولهپ  هاش  اضردمحم  نویامه  ترضحیلعا  هب 
یمالسا تاساسحا  یتسرپنطو و  هقباس  هب  دمآ و  ام  تاقالم  هب  ناریسع  گیبلداع  داتـسا  بانج  هک  دهدیم  تمحز  مالـس  يادا  زا  سپ 
ترـسم نآ  زا  یگمه  تسا و  امرفمکح  يراج و  ام  للم  تاـقبط  هیلک  نیب  یمالـسا  قرـش  رد  هک  ياهنامیمـص  يراـکمه  باـب  رد  دوخ ،

ملاع تداعـس  روشک و  حالـص  هک  مومع  نیب  نآ  نایرج  لیهـست  زیمآتبحم و  هناتـسود و  طـباور  نآ  میکحت  اـم  زا  کـیره  رب  هتـشاد و 
. دنار نخس  تسا  بجاو  مزال و  تسا  یگمه  یتخبشوخ  هافر و  بجوم  تیناسنا و 

نیع رد  هکنیا  امک  میـشابیم ، نآ  نایرج  لیهـست  میکحت و  هب  لیام  هتـشاد و  عوضوم  نیا  هب  یلماک  قایتشا  مه  اـم  هکنیا  هب  رظن  کـنیا 
لامک بجوم  اذهل  میتسه ، قرش  للم  هیلک  نیب  تدوم  یتسود و  ینابم  دییـشت  هب  لیام  هدوب و  مهافتءوس  تابجوم  هیلک  عفر  هب  لیام  لاح 

ترتف زا  يدرگ  هک  ار  دوخ  یمیدق  یتسود  تابسانم  هک  تسام  ترسم 
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روظنم نیا  هب  لوصو  يارب  ددرگزاب و  دوخ  قباـس  يراـجم  هب  اـهبآ  هک  هدومن ، دـیدجت  ترـضحیلعا  نآ  تلود  اـب  دوب ، هتـسشن  نآ  رب 

ترـضحیلعا نآ  رابرد  رد  يراـتخم  ریزو  اـکیرمآ ، زا  اـم  هجراـخروما  ریزو  تشگزاـب  زا  سپ  ینعی  یکیدزن ، نیمه  رد  میاهتـشاد  ررقم 
ترـضحیلعا نآ  هچنانچ  دـش  میهاوخ  تقوشوخ  هکنانچمه  دـیامن ، دـیدشت  لصو و  ار  تلم  ود  نیب  یتسود  هک  مییامن  رارقرب  نیعم و 

رارقرب هتـشذگ  دننام  یتسود  تدوم و  باب  هتـشگزاب و  دوخ  یعیبط  لاح  هب  روشک  ود  نیب  روما  ات  دنیامرفب ، ارجا  ار  لمع  نیمه  نیع  مه 
. دنامب رادیاپ  مه  هدنیآ  رد  هدش و 

. مرادیم میدـقت  ترـضحیلعا  نآ  هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  ياهوزرآ  نیرتهب  هناصلاخ و  تامارتحا  هدـنخرف  دـمآشیپ  نیا  تبـسانم  هب  کنیا 
مالسلاو

ءاسحا یتنطلس  خاک  رد 
دیدرگ یملق  لاس 1366  هدعقيذ  زور 16 

دوعسلا زیزعلادبع 
دوعس نبا  هب  هاش  خساپ 

: دومن لاسرا  يدوعس  ناتسبرع  هاشداپ  يارب  حرش  نیا  هب  یخساپ  ش  26 ه . / 7 خیرات 28 / رد  هاش 
يدوعس یبرع  روشک  هاشداپ  دوعسلا  نبا  کلم  ترضحیلعا 

زا یکاح  هک  مارحلا 1366  ةدعقلايذ  خّروم 16  یمارگ  همان 
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ام رابرد  هب  راتخمریزو  مازعا  هب  میمـصت  مهافت و  ءوس  تابجوم  هیلک  عفر  یتسود و  تابـسانم  دـیدجت  هب  ترـضحیلعا  نآ  قایتشا  راهظا 

ناریا و نیب  تدوم  ياههتـشر  میکحت  هنـسح و  طباور  هنماد  هب  ًاـصوصخم  اـم  تلود  اـم و  هک  یماـت  هقـالع  اـب  دیـشخب ، لوصو  بیز  دوب 
اب ار  ترـضحیلعا  نآ  لیامت  نیاربانب  میتشاد و  رطاخ  تلـالم  هراومه  روشک  ود  نیب  دوجوم  مهاـفت  ءوس  زا  میراد ، یمالـسا  ياـهروشک 

، دش دهاوخ  رومأم  ام  رابرد  هب  هک  يراتخم  ریزو  دورو  ترضحیلعا و  نآ  صاخ  مامتها  هجوتاب و  میراد  نیقی  هدومن و  یقلت  لوبق  نسح 
راتخمریزو مازعا  نییعت و  رد  اًلباقتم  میتشاد  ررقم  رما و  دوخ  تلود  هب  زین  ام  دیدرگ ، دهاوخ  زاغآ  روشک  ود  تابـسانم  رد  يدیدج  هرود 

. دروآ لمعهب  هتسیاش  مادقا  ترضحیلعا  نآ  دزن 
نآ هب  دوخ  هناصلاخ  تامارتحا  همیمـض  هب  دیاهدومرف ، زاربا  ام  هب  تبـسن  هک  يزیمآتدوم  تاساسحا  زا  ار  دوخ  رطاخ  ترـسم  همتاخ  رد 

. میرادیم راهظا  ترضحیلعا 
شش تسیب و  دصیس و  رازه و  کی  هامرهم  متشه  تسیب و  خیرات  هب  رمرم  خاک 

ام تنطلس  متفه  لاس 
مهارف طباور  يرارقرب  يارب  ار  هنیمز  مادقا  نیا  هک  تشاد  مازعا  ناریا  هب  یتأیه  زین  لاس  نامه  هامرهم  رد  همان ، نتشون  رب  هوالع  زیزعلادبع 

. تخاس

هاش هب  زیزعلادبع  کلم  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


121 ص :
ترافـس هب  باطخ  یتشاددای  یط  ش . 1327 ه . / 4 خـیرات 20 / رد  هدـش  مهارف  ياههنیمز  هب  هجوتاب  ماجنارـس  ناریا  هجراخ  روما  ترازو 

: درک مالعا  يدوعس  یبرع  روشک 
ثوغ هزمح  ياقآ  اب  هجراخ  روما  ریزو  يرایدنفـسا  يرون  ياقآ  باـنج  یهافـش  یتارکاذـم  وریپ  77 و  هرامـش 276 / تشاددای  هب  فطع 
دّهعت هب  رظن  دزاسیم : ناشنرطاخ  ًامارتحا  جح ، دصق  هب  يدوعس  یبرع  روشک  هب  ناریا  عابتا  ترفاسم  هب  عجار  يدوعس ، تلود  راتخمریزو 

يدوعس یبرع  تلود  نیرومأم  فرط  زا  یضتقم  ریبادت  دراد  راظتنا  یهاشنهاش  تلود  یناریا ، جاجح  ترفاسم  لیهست  رد  يدوعـس  تلود 
کـسانم يادا  رد  یناریا  جاّجحهب  تبـسنهک  دنهدن  هزاجا  هدرک و  هدافتـسا  هنکمم  تالیهـست  رثکادـح  زا  یناریا  جاّجح  هک  ددرگ  ذاختا 

يدوعس ترافس   (1) دیامن . مهارف  ار  اهنآ  نانیمطا  شیاسآ و  تینما و  لیاسو  دوش و  داجیا  یلکـشم  هنوگچیه  اهنآ  ینید  ضئارف  جـح و 
: تشون همان  نیا  هب  خساپ  رد  زین 

خروم  4 / 1488 هرامش 16060 / تشاددای  خساپ  رد  ًارختفم  یهاشنهاش  هجراخ  ترازو  هب  تامارتحا  میدقت  اب  يدوعس  ناتـسبرع  ترافس 
دربیم راکهب  جاجح  شیاسآ  نیمأت  تظفاحم و  يارب  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  يدوعـس  ناتـسبرع  تلود  هک  درادیم  مالعا   1327 / 4 / 20

تظفاحم و نیا  لومشم  جاجح  رگید  دننام  زین  ار  یناریا  جاجح  و 

. تسا  27 / 4 نآ 20 / لاسرا  خیرات  4 و  - 1488 دنس 16060 / هرامش  - 1
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. دوش دراو  ناشیا  هب  یبیسآ  نایز و  نیرتکچوک  تسین  لیام  هجو  چیه  هب  دزاسیم و  يرادهاگن 

تحار و نیمأت  جاجح و  تاعجارم  لوبق  يارب  زین  یـصوصخم  نمجنا  هدرب و  راکهب  ار  یـضتقم  ریبادـت  مامت  جاجح  تمالـس  يارب  تلود 
. تسا هدرک  نییعت  نانآ  روما  لیهست  شیاسآ و 

ّجح تیعوــنمم  لاـس 1327 ه ش . زا  هرخـألاب  (1) و  درامـشیم . منتغم  هقئاـف  تاـمارتحا  دـیدجت  يارب  ار  تصرف  نیا  يدوعـس  تراـفس 
. دیدرگ رارقرب  ناتسبرع  ناریا و  یسایس  طباور  رگید  راب  دش و  هتشادرب 

يرهپس یلع  ياقآ  شرازگ 
ات دشاب  مزادرپیم  يدزی  بلاطوبا  ازریم  موحرم  تداهش  هثداح  هب  طوبرم  بوتکم ، ياهشرازگ  یخرب  ِلقن  هب  راتـشون  نیا  نایاپ  رد  لاح 

: دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دیفم و  ناققحم  يارب 
رـسمه ناـبز  زا  ارجاـم  حرـش   79 / 11 خـیرات 7 / رد  هدـنراگن  هبناـکدرا  خـیرات  باـتک  فـلؤم  یناـکدرا  يرهپــس  یلع  ياـقآ  هماـن  - 1

: بلاطوبا ازریمموحرم 
هقیفوت دیز  رکسع  یضاق  ياقآ  بانج 

ادیپ تروص  رد  هدماین و  تسدب  نونکات  هنافسأتم  هک  منک  ادیپ  يدیدج  دنس  متساوخیم  نوچ  دیشخبیم  دش  ریخأت  يزور  دنچ  هکنیا  زا 

. تسا ق  1367 ه . / 9 نآ 11 / خیرات  89 و  ، 2 دنس 76 ، هرامش  - 1
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هدوب ناکدرا  خیرات  پاچ  زا  دعب  تبحص  نیا  مراد و  دای  هب  وا  رـسمه  لوق  زا  هک  هچنآ  اما  مرادیم  میدقت  ناتتمدخ  تقو  عرـسا  رد  ندش 

: تسا حرش  نیدب 
هب یلق ، یجاح  ناولهپ و  هب  فورعم  یموصعم  مالغ  یجاـح  یلع و  رهم  نیـسح  جاـح  دـنزرف  بلاـطوبا  ياـهمانهب  رفن  هس  لاس 1322  رد 

ياههکس هدوب و  هکس  اًلک  هک  لوپ ، ناموت  رازه  غلبم 5  هدوبن و  مه  ناوراک  ًارهاظ  دندومن و  تکرح  ناکدرا  زا  ادخ  هناخ  ترایز  دـصق 
تیوک هب  رهـشمرخ  هار  زا  دـننکیم و  تکرح  ناکدرا  زا  دوب ، هدـش  رپ  ناـشغالا  نیجروخ  رـس  کـی  هدوب و  یلاـیر  هد  زا  رتمک  زور  نآ 

. دنوریم هکم  هب  رتش  اب  اجنآ  زا  دنوریم و 
ماهتـشون هک  هنوگنامه  هدـشیم و  یتحاران  راچد  هدروخیم  هچاپ  هلک  تشوگبآ  هاگ  ره  اـما  هدوب  تردـق  رپ  ناوج و  هکنیا  اـب  بلاـطوبا 

دنچ یتح  تفگیم  شرسمه  هدرک و  كرت  ار  لزنم  ینارگن  اب  وا  هک  هدمآ  فسوی  هروس  هدرک و  زاب  ار  نآرق  هناخ  زا  نتفر  نوریب  ماگنه 
. تسا هدوب  نارگن  مه  تکرح  زا  لبق  زور 

سپس دنسرپیم و  یناحور  کی  زا  دندوبن و  دلب  تسرد  مه  لامعاو  دنروآیم  ياج  هب  ار  عتمت  هرمع  لامعا  دنـسریم و  هکم  هب  هصالخ 
زا یقیقد  عالطا  نادـنچ  دنتـشادن ، داوس  نوچ  اـًلوصا  دـنوریم و  تاـفرع  هب  هک  هجح  يذ  متـشه  زور  اـت  دـننامیم  هکم  رد  يزور  دـنچ 

سپ لاح  ره  هب  هدوب  ینم  رد  يزور  دنچ  هک  تسنادیمن  تسرد  يریپ  تلعهب  مه  دیاش  وا  رفسمه  یلق  یجاح  یتح  دنتشادن و  کسانم 
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زا ناکدرا  رد  هک  بلاـطوبا  عبطلاـب  دـنروخیم و  هتخپ و  نآ  یباریـس  رگج و  هارمه  هب  هتـشادرب  ار  دنفـسوگ  هچاـپهلک  ندرک ، یناـبرق  زا 

. دنکیم ادیپ  يرتدب  عضو  اجنآ  هدشیم  ضیرم  یئاذغ  نینچ  ندروخ 
هجح يذ  مهدزاود  زور  هدوبن و  نادـنز  رد  رتـشیب  زور  ود  تفگیم  یلق  یجاـح  اریز  هدوـب ، مهدزاـی  اـی  مهد  زور  ـالامتحا  هثداـح ] نیا  ]

لیعامـسا رجح  رد  هدرک و  فاوـط  نم  میدوـب و  هتفر  فاوـط  يارب  هک  هدوـب  رـصع  تـفگیم  یلق  یجاـح  لاـح  رهب  هدـش  هدز  وا  ندرگ 
اجنیا متفگ  نم  لزنم و  میورب  ایب  تسین  بوخ  ملاح  نم  تفگو  دـمآ  دوب  تحاران  هکیلاح  رد  بلاـطوبا  هک  مدوب  زاـمن  ندـناوخ  لوغـشم 

دنلب نوچ  مدناوخ و  زامن  تعکر  ود  نمو  تسشن  لیعامسا  رجح  رانک  رد  وا  لزنم ، میورب  سپـس  مناوخب و  زامن  تعکر  ود  نم  ات  نیـشنب 
هلک ندروخ  رطاخب  هکنیا  حیـضوت   ) دروخیم مه  هب  يو  لاح  هتفر و  نوریب  شتـسد  زا  مه  لرتنک  دوب و  هدش  لاح  یب  هک  بلاطوبا  مدش ،

(. تسا هداد  تسد  وا  هب  یتلاح  نینچ  هچاپ 
هداد عالطا  ار  ناـیرج  اهيرـصم  ًاروف  دزیرن . نیمز  يور  اـت  هتفرگ  شناـهد  ولج  ار  شیمارحا  اذـل  هدرک  غارفتـسا  هک  تفگیم  شرـسمه 
نیا ناکدرا  رد  اهلقن  یضعب  هتبلا  هن ، هتفگیم  طقف  دنتفگیم ، هچ  ره  هتسنادیمن  مه  نابز  نوچ  دوشیم . یئوجزاب  ریگتـسد و  بلاطوبا 

میتفر و نادـنز  هب  نیروماـم  هارمه  هب  اـم  يریگتـسد ، زا  سپ  تفگیم  یلق  یجاـح  هن !! هتفگ  یتسه  ضیرم  هک  دناهدیـسرپ  وا  زا  هک  دوب 
زاین دروم  ياهزیچ  اذغ و  میتفریم و  شتاقالم  هب  زور  ود  نیا  بترم 
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. صالخ ادرف  دنتفگیم  نارومام  و  دیهد ، تاجن  ارم  دینک  راک  کی  تفگیم  طقف  واو  میدربیم  شیارب  ار 

افـص رازاب  هب  مه  اب  دندروآ و  نوریب  نادـنز  زا  ار  وا  ام  قافتا  هب  میتفر  هک  مود  زور  اما  دوشیم ، دازآ  ینعی  صالخ ، میدرکیم  نامگ  ام 
شغ هک  ناولهپ  مالغ  یجاح  دـندز . تشپ  زا  ار  شندرگ  ریـشمش  اـب  دـندناشن و  ار  وا  میدـید  هک  میدرکیمن ، رکف  اًلـصا  میتفر و  هورم  و 

ار وا  یناحور  رفن  کی  قافتا  هب  متفرگ و  ار  دـسج  متفر و  بلاطوبا  دـسج  لابندهب  نم  اما  درک . رارف  ندـمآ  شوه  هب  زا  دـعب  داتفا و  درک 
. میدرک نفد  بلاطوبا  ناتسربق  رد  میداد و  شلسغ  میدرب 

ناشیا هداوناخ  يارب  هجراخ  ترازو  زا  هماـن  دـنچ  یتدـم  زا  دـعب  یتح  تشادرب و  رد  هودـنا  مغ و  زا  یجوم  ناـکدرا  رد  هثداـح  نیا  ربخ 
رد ًارهاظ  ددرگ و  لیطعت  اهیناریا  فرط  زا  جح  لاس  دنچ  هک  دیدرگ  ثعاب  نایرج  نیا  لاح  ره  هب  دشن . ادیپ  اههمان  هنافـساتم  هک  هدـمآ 
هب بلاطوبا  زا  یثحب  چـیه  هدـش ، فرـشم  هکم  هب  لاس  نآ  رد  بناجنیا  هدـلاو  دـننکیم و  تمیزع  جـح  هب  اهیناریا  رگید  راب  لاس 1327 

. تسا هدوب  صخشمان  زین  شربق  یتح  هدماین و  نایم 
. دیئامن هدافتسا  دیبایب  ادخ  هناخ  هب  ام  اب  باتک  ناکدرا و  خیرات  باتک  زا  دیناوتیم  ار  بلاطم  هیقب 

ناوارف رکشت  ابمراتساوخ  گرزب  يادخ  زا  ار  یلاعترضح  نوزفا  زور  قیفوت  یتمالس و  تداعس و  همتاخ  رد 
یناکدرا يرهپس  یلع 
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ناکدرا خیرات  باتک  رد  ارجام  لقن  - 2

ندز ندرگ  يارجام  دـشن  نشور  هاگچیه  نآ  یعقاو  تلع  داتفا و  قاـفتا  یـسمش  لاس 1322  رد  هک  يزومرم  یـسایس  تاـنایرج  زا  یکی 
. دوب یناکدرا  بلاطوبا 

نایاقآ  ) رگید رفن  ود  قافتا  هب  لاس  نآ  رد  تشذگیم  شجاودزا  زا  هک  هدوب  لاس  دوب و 5  یناکدرا  هلاس (1)  زرواشک 25  کی  هک  يو 
هدومن و زاب  ار  نآرق  لزنم ، زا  جورخ  ماگنه  دـیدرگ و  ادـخ  هناخ  ترایز  یهار  یلقیجاح ) ناولهپ و  هب  فورعم  یموصعم  مالغ  یجاـح 

هقردـب رگید  رـسمه و  هب  یتحاران  اب  بلاطوبا  دوب و  فسوی  ترـضح  يارجام  هدـننک  نایب  هک  دروخرب  نآرق  زا  ياهیآ  هب  قافتا  بسح  رب 
دایز یتخـس  جح  رفـس  دنتفگیم  هداد  يرادلد  وا  هب  ناگدـننک  هقردـب  اما   (2) موشیم . راچد  فسوی  تشونرـس  هب  نم  تفگ  ناگدـننک 

. دشابیم اهیتخس  نیا  هدنهد  ناشن  نآرق  هیآ  دراد و 
هلـصافالب هبعک  هناخ  مارتحا  يارب  دیدرگ و  التبم  غارفتـسا  هب  يرامیب  تلع  هب  فاوط  نایرج  رد  دیدرگ و  هکم  یهار  بلاطوبا  لاح  ره  هب 

شیمارحا هجیتن  رد  تفرگ و  ناهد  يولج  ار  دوخ  یمارحا 

. تسا هدش  رکذ  لاس  ود  تسیب و  بلاطوبا  نس  هجراخ ، روما  ترازو  هب  طوبرم  ياهشرازگ  رد  - 1
لوط رد  لاس  زا 50  سپ  دوب و  هدـش  فرـشم  همظعم  هکم  هب  ناکدرا  خـیرات  باـتک  فلؤم  هارمه  هب  لاس 1372  رد  بلاطوبا  رـسمه  - 2

. دومن نایب  هنوگنیا  فلؤم  يارب  ار  نایرج  درکیم و  دای  بلاطوبا  زا  بترم  رفس 
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دییایب (1) ادخ  هناخ  هب  نم  اب  باتک  هتشون  هب  انب  هک  رفن  دنچ  عقوم  نیا  رد  دیدرگ و  هبعک  هناخ  ندش  فیثک  زا  عنام  اما  دش ، هدولآ 

تـشادزاب هراچیب  بلاطوبا  تسا و  هتـشاد  ار  هبعک  ندرک  فیثک  دصق  بلاطوبا  هک  دنداد  تداهـش  دندوب ، هتفرگ  لوپ  یثلاث  صخـش  زا  و 
لآ ندیسر  تردق  هب  زورلاس  هک  هجحلا  يذ  مهدزاود  زور  رد  دش و  موکحم  مادعا  هب  همکاحم و  یعرـش  ءاضقلاراد  رد  سپـس  دیدرگ و 

يرازگرب زا  سپ  دمآ و  مرح  هب  یصاخ  تافیرـشت  اب  زیزعلادبع  کلم  دیدرگ و  رازگرب  هکم  رد  ینـشج  تبـسانم  نیمه  هب  تسا و  دوعس 
! دش جراخ  مارحلا  دجـسم  زا  هاگنآ  دومن و  دییأت  ار  نآ  هعلاطم  زا  سپ  هداد ، يو  تسدهب  ار  بلاطوبا  مادـعا  مکح  تعامج ، اب  رهظ  زامن 

افص رازاب  يولج  هب  جراخ و  سیلپ  زکرم  زا  دندوب ، هدز  شیاهتسد  هب  دنبتسد  هک  یلاح  رد  ار  بلاطوبا  نابساپ  رفن  دعب 50  تعاس  ود  و 
. دنداد رارق  تازاجم  يوکس  لباقم  تیعمج  نایم  رد  دندروآ و  هورم  و 

يروحم رب  ار  وا  ناوزاب  هدناشن و  نیمز  يور  وناز  راهچ  ار  بلاطوبا  دوب  تماق  دنلب  تسوپهایس  رفنکی  هک  يدوعـس  تلود  یمـسر  دالج 
مکح يارجا  رظتنم  هدـش و  عمج  دوب  یعرـش  ءاضقلا  راد  کـیدزن  هک  ینادـیم  رد  تیعمج  دز ، دنبتـسد  شتـسد  هب  سپـس  هتـسب و  تباـث 

. دندوب
: تسا نینچ  دش  تئارق  یبرع  نابز  هب  هک  لتق  نامرف  همجرت 

. یقارع یلیلخ  فیلأت  - 1

هاش هب  زیزعلادبع  کلم  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


128 ص :
نامرف تبسانم  نیا  هب  دش و  ریگتسد  دزیرب ، هبعک  هناخ  رود  تساوخیم  هدرک و  تساجن  دوخ  مارحا  رد  نوچ  یناریا  نایعیـش  زا  بلاطوبا 

. دوشیم ارجا  تسا  هدیسر  ریما  یهاوگ  هب  هک  وا  لتق 
موهفم هن  هظحل  نآ  ات  هک  بلاطوبا  دوشیم و  روآدای  وا  هب  یبرع  هب  ار  یگدنز  قیاقد  نیرخآ  هدراذگ  بلاطوبا  شوگ  هب  رس  دالج  سپس 
تیعمج هب  هاـگن  هتـسشن  مارآ  تکاـس و  دـیمهفیم ، يزیچ  دـشیم  تئارق  یبرع  ناـبز  هب  هک  مکح  نتم  زا  هن  دوب و  هدـیمهف  ار  همکاـحم 

. دزاسیم دراو  بلاطوبا  ندرگ  تشپ  هب  يراشف  هزین  كون  اب  دالج  هاگان  هک  دوب  هتخود 
یگرزب ریشمش  هبرـض  کی  اب  دالج  هظحل  نیمه  رد  دربیم و  ولج  ار  شرـس  سرت ، زا  بلاطوبا  يراج و  نوخ  هزین ، كون  فداصت  رثا  رب 

. دوشیم رس  ندش  عطق  زا  عنام  قلح  ناوختسا  یلو  دش ، هدیرب  یعیجف  عضو  هب  ندرگ  دروآیم ، دورف  وا  ندرگ  رب  تشاد  تسد  رد  هک 
نیرخآ شرـسمه  هتفگ  هب  انب  دتفایم و  بلاطوبا  ياپ  يور  ادج و  ندرگ  زا  رـس  هدـمآرد  تکرح  هب  مود  راب  يارب  ریـشمش  هلـصافالب  اما 

«. دیدرک ار  ناتدوخ  راک  امش  رخآ  : » دوب هلمج  نیا  َنوُعِجاَر  ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَّلل  اَّنِإ  نتفگ  زا  سپ  هدروآ  نابز  رب  بلاطوبا  هک  ياهملک 
نش نتخیر  اب  يرگید  دیامنیم و  لقتنم  ینوناق  کشزپ  هب  ار  ندب  هدش و  ادج  رس  یکی  دوشیم و  رضاح  لحم  رد  لیبموتا  ود  هلـصافالب 

. دیآیمرب تیانج  راثآ  ندرب  نیب  زا  ددصرد 
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خیش هب  يدوعس  سیلپ  دوشیم . دیهـش  نیا  ندرپس  كاخ  هب  بلطواد  ادخ  ياضر  يارب  هک  تسا  یناریا  جاّجح  زا  یکی  رغـصا  یلع  خیش 

. تسا رضاح  لیوحت  يارب  هزانج  هک  دهدیم  ربخ  رغصا  یلع 
. دناهتخود هدراذگ و  ندب  يور  سوکعم  ار  بلاطوبارس  هک  دنوشیم  هّجوتم  دنوریم ، ینوناق  کشزپ  هب  هک  یتقو 

نارگید زا  رـشحم  ماگنه  اـت  دراذـگ  ربق  رد  سوکعم  ِرـس  اـب  لـتق ، زا  سپ  یتسیاـب  ار  ناراـکهنگ  لـیبق  نیا  دـنراد  هدـیقع  اـهیباهو  اریز 
! تسا هدوب  رس  نتخود  يارب  دزمتسد  هبلاطم  اههنحص  نیا  همه  زا  رتهرخسم  دنوش !! هداد  صیخشت 

! دوش هداد  لمح  هزاجاو  لیوحت  دسج  ات  دنک  تخادرپ  ار  ندب  هب  رس  ندز  هیخب  دزمتسد  يدوعس  لایر   65 دنیوگیم : رغصا  یلع  خیش  هب 
! تسا هداد  لتق  نامرف  هک  دهدب  یسک  یتسیاب  ار  لوپ  دنزیم : دایرف  هدش ، ینابصع  رغصا  یلع  خیش 

. دننکیم نفد  ادهش  ناتسربق  رد  لیوحت و  ار  دسج  هلداجم ، اب  یلو  لوپ  نودب  هرخألاب 
دوب هتخاس  سکعنم  دوخ  لّوا  هحفص  رد  قیرط  نیا  هب  ار  ربخ  هکم ، زور  نآ  رصع  همانزور 

هبعک رود  تساوخیم  ار و  یمدآ  تاـفاثک  دوب  هتـشادرب  تسا و  یناریا  ياههعیـش  زا  هک  دزی  یلاـها  زا  یناریا  بلاـطوبا  میدرک  ریگتـسد  »
«. دش هدرازگ  ارجا  عقومب  مادعا  مکح  دوعس  زیزعلادبع  کلم  ءاضما  هب  مادعا و  هب  وا  مرج  دش  تباث  دزیرب و 
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؟؟؟ ریوصت

. دوشیم روآدای  وا  هب  یبرع  نابز  هب  ار  یگدنز  قیاقد  نیرخآ  دالج  هک  یلاح  رد  یناکدرا )  ) يدزی بلاطوبا 
؟؟؟ ریوصت

. دنکیم ناروف  شیولگ  زا  نوخ  هداتفا و  شنماد  رد  هک  یلاح  رد  يدزی ، بلاطوبا  رس 
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131 ص :
یناهفصا نسحلاوبادّیس  هَّللاۀیآ  ترضح  دروآیم . دوجو  هب  ناهج  نایعیـش  نایم  رد  ار  یتحاران  مشخ و  زا  یجوم  بلاطوبا  تداهـش  ربخ 

دنداد ناشن  لمع  نیا  زا  ار  دوخ  راجزنا  زاربا  یقیرط  هب  کی  ره  البرک  فجن و  یلاها  داد و  ناشن  دـیدش  شنکاو  دوب  میقم  البرک  رد  هک 
لاس راهچ  تّدم  دیدرگ و  عطق  يدوعس  ناریا و  هطبار  دیدرگ و  رازگرب  متخ  سلاجم  اهرهـش  رثکا  رد  مالعا و  یمومع  يازع  ناریا  رد  و 

هب یتحاران  مغ و  زا  یجوم  دوب ، بلاـطوبا  یگدـنز  ّلـحم  هک  ناـکدرا  رد  دومن و  يراددوخ  هّکم  هب  یناریا  جاّـجح  مازعا  زا  ناریا  تلود 
رد يو  رهاوخ  ود  دندیدرگ و  بلقنم  هچراپ  کی  نایرج ، زا  ندش  علطم  زا  سپ  دندوب ، يو  تشگزابرظتنم  هک  شاهداوناخ  دمآ و  دوجو 

یمارگ ار  مولظم  دیهـش  نآ  دای  يرادازع ، متخ و  مسارم  يرازگرب  اـب  زین  ناـکدرا  مدرم  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  یهاـتوک  تّدـم 
(1) دنتشاد .

« دییایب ادخ  هناخ  هب  نم  اب   » باتک زا  لقن  هب  ارجام  حرش  - 3
 ... دنریگیم میمصت  تسایس  ناگدننادرگ  هکیتقو 

طباور یناریا ، ياونیب  کی  ندز  ندرگ  اب  داجیا و  تسایس  تسد  ار  یشارخناج  هعقاو  لاس 1322  رد  ینعی  شیپ  لاس  هدجیه 

ات 68. ص 65  ش . 1374 ه . ناکدرا ، نینح  تاراشتنا  یناکدرا ، يرهپس  یلع  فیلأت  ناکدرا ، خیرات  باتک  - 1
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132 ص :
، يدوعس روشک  ءایلوا  هجیتن  رد  دندیدرگ و  هکمهب  ناریا  جاجح  تکرح  زا  عنام  لاس  دنچ  يارب  عطق و  ار  ناریا  يدوعس و  روشک  نیبامیف 

. دندش مورحم  عفانم  یهجوت  لباق  غلابم  زا  هدش  غاد  ناِرق 
يدزی بلاطوبا  ناج  تمیقهب  هنحص  نیا  عوقو  تسا  ملـسم  هچنآ  طقف  منادیمن  نم  دندوب  هدرک  هچ  تسایـس  ناگدننادرگ  لباقم  رد  اهنآ 

. دش مامت  یناریا  یجاح 
مه یترفغم  بلط  ات  دینادب  تسین  دب  دشابیم  اهنآ  ام و  طباور  خیرات  زا  یتمـسق  نوچ  یلو  درذگیم  خیرات  نآ  زا  لاس  هدـجه  هکنیا  اب 

: مهد حرش  عوقو  زا  لبق  تعاس  دنچ  زا  ارنآ  هنحص  ات  دینک  شوگ  دشاب . هدش  یجاح  نآ  يارب 
ای فیرش  نادناخ  تسد  هک  دناهدیدرگ  قفوم  يدوعـس  نادناخ  يزور  نینچ  رد  اریز  تسا ، یمومع  نشج  کی  لاس  ره  هجحیذ  زور 12 

. دنوش اهنآ  نیشناج  عطق و  هکم  تموکح  زا  ار  افرش  ناشدوخ  لوقهب 
زبس و مچرپ  اب  تکرح و  نابایخ  رد  دـنراد ، هارمه  هک  ياهدـع  اب  تسا  دایز  ناشدادـعت  لاح  ره  رد  هک  دوعـس  نبا  نادـنزرف  زور  نیا  رد 

. دنناوخیم رصن ) هحون   ) هنهرب ياهریشمش 
دوب يدالیم ) ربماسد 1943  یـسمش و 10  هامید 1322  مهدـجیه  يرجه  هجحیذ 1362   12  ) هعمج داـتفا ، قاـفتا  هعقاو  نیا  هک  زورنآ 
هب ات  دندروآ  هبعک  هناخ  فرطهب  جراخ و  یتنطلس  خاک  زا  ار  هاش  هتفر  دوعس  نب  زیزعلادبع  کلم  خاک  هب  یعمج  هتسد  ناگدنهد  شیامن 
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133 ص :
. دوش ادا  تعامج  زامن  زور  نیا  هنارکش 

دیآیم هبعک  هناخ  فرطهب  دوعس  نبا 
. دش دراو  رهش  لخادب  تافرع  هزاورد  نوریب  زا  زاجح  هاشداپ  متسیس 1942  نیشام   11 تعاس 5 /

فرطهب ار  دوخ  ياههحلـسا  رگید  تسد  اب  هتـشاد و  هاگن  نیـشام  هشیـش  هب  یتسد  هداتـسیا ، نیـشام  باـکر  ِنیفرط  دـنلب  دـق  ِهایـس  رفن  ود 
. دندوب هتشاد  هاگن  تیعمج 

ریاشع خویش  لیبموتا  تشه  یباهو و  نازابرس  سوبوتا  کی  نآ  رس  تشپ  کبس و  لسلـسم  هب  زهجم  نیـشام  کی  مه  نیـشام  نیا  يولج 
. دوب

میهاربا ماقم  فرطهب  جراخ و  لیبموتا  زا  حلـسم  نازابرـس  فص  ناـیم  رد  زاـجح  هاـشداپ  فقوتم و  مالـسلا  باـب  يولج  یتنطلـس  نیـشام 
. تشگ راپسهر 

ادتقا دوعـس  نبا  هب  دـندوب ، هبعک  هناخ  رد  تعاس  نآ  رد  هک  ناماس  نآ  یلاها  فلتخم و  جاجح  زامنـشیپ و  هاشداپ  دـش  ادا  رهظ  زامن  طقف 
نآ يور  رب  هحـص  هعلاـطم ، هقیقد  دـنچ  زا  سپ  وا  هئارا و  هاـشداپ  هعلاـطم  يارب  ياهقرو  زاـمن  زا  سپ  تفاـی . ناـیاپ  زور  نیا  زاـمن  هدوـمن 

!!! درک حیشوت  ار  نامرف  قیرطنیدب  هدراذگ و 
شیوخ یتنطلس  خاک  هب  جراخ و  هبعک  هناخ  زا  تافیرشت  نامه  اب  هاشداپ  زامن ، ءادا  زا  سپ  دوب و  هچ  دیدج  نامرف  هک  دیمهفن  سک  چیه 

. دومن تعجارم 
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134 ص :
یضاق هلیسوهب  هک  دوب  یناریا  یجاح  يدزی  بلاطوبا  لتق  هنادرمناوجان  مکح  دیسر ، ءاضما  هب  هبعک  هناخ  رد  زامن و  زا  سپ  هک  نامرف  نیا 

. دشیم هدراذگ  ارجا  دروم  هب  دوعس  نبا  تقفاوم  زا  سپ  رداص و  نآ  يأر  هکم  رهش 
 ...... دش ارجا  قیرطنیدب  لتق  نامرف 

تساجن دوخ  مارحا  لخاد  رد  هک  دناهدید  ار  يدزی  بلاطوبا  هک  دنهدیم  تداهش  يرـصم  رفن  دنچ  هک ، دوب  رارق  نیا  زا  یگتخاس  هنحص 
!!! دزیرب هناخ  فارطا  ار  تساجن  هبعک  هناخ  مارتحا  کته  روظنمهب  تسا  هتساوخیم  هدومن 

. دیسر هاشداپ  ءاضما  هب  میدید  هک  قیرط  نآ  هب  رداص و  بلاطوبا  ندز  ندرگ  يأر  سلجملایف  لیکشت و  همکحم  هلصافالب 
نابساپ و رفن   50 هبعک ، هناخ  زا  ریما  تعجارم  زا  سپ  تعاس  ود  تسا ، تاناویح  يارب  تینما  میرح  هک  اـجنآ  هورم ، افـص و  رازاـب  يولج 

يولج تیعمج  نایم  رد  جراخ و  تسا  یکیدزن  نامه  رد  هک  سیلپ  زکرم  زا  تسا ، هدوب  دنبتسد  اب  هکیلاح  رد  ار  بلاطوبا  سیلپ  رـسفا 
. دنهدیم رارق  تازاجم  يوکس 

رب ار  وا  ناوزاب  هدـناشن و  نیمز  يور  وناز  راـهچ  ار  بلاـطوبا  دوب ، تماـق  دـنلب  تسوپ  هایـس  رفنکـی  هک  يدوعـس ، تلود  یمـسر  دـالج 
. دز لفق  شتسدهب  سپس  هتسب و  تباث  يروحم 

. دندوب نامرف  يارجا  رظتنم  هدش و  عمج  دوب  یعرش  ءاضقلا  راد  کیدزن  هک  نادیم  رد  تیعمج 
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135 ص :
: تسا رارق  نیدب  نآ  همجرت  تئارق و  یبرع  نابز  هب  لتق  نامرف 

نامرف تبسانم  نیاهب  دش و  ریگتسد  دزیرب ، هبعک  هناخ  رود  هتـساوخیم  هدرک و  تساجن  دوخ  مارحا  رد  نوچ  یناریا  نایعیـش  زا  بلاطوبا  »
.« دوشیم ارجا  تسا  هدیسر  ریما  یهاوگهب  هک  وا  لتق 

سرت زا  بلاطوبا  جراخ و  نوخ  هزین ، كون  فداـصت  رثا  رب  دزاـسیم ، دراو  بلاـطوبا  ندرگ  تشپ  هب  يراـشف  هزین  كون  اـب  دـالج  ادـتبا 
اب ندرگ  دروآیم ، دورف  وا  ندرگ  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یگرزب  ریـشمش  هبرـض  کـی  اـب  دـالج  هظحل  نیمه  رد  دربیم و  ولج  ار  شرس 

بلاطوبا ياپ  يوروادج  ندرگزا  رس  هدمآرد  تکرحهبمود  ریشمش  دوشیم  رس  عطق  زا  عنام  قلح  ناوختسا  یلو  هدشهدیرب  یعیجف  عضو 
 ... دتفایم

؟ دناهتخود نوگژاو  ارچ  ار  لوتقم  رس 
هب ار ، بلاطوبا  هدز  دنب  تسد  ندب  هدش و  ادج  رـس  هدوب ، هّیّحـص  هب  قلعتم  لوا  لیبموتا  دنوشیم ، رـضاح  لحم  رد  لیبموتا  ود  هلـصافالب 

نایم زا  ار  تیانج  راثآ  كاپ و  ار  هدش  يراج  ياهنوخ  نش  نتخیر  اب  هک  دوب  يرادرهش  نویماک  مود ، لیبموتا  دنربیم . ینوناق  یکـشزپ 
 ... دنتشادرب

بلاطوبا نز  ردپ  دوشیم ، دیهش  نیا  ندرپس  كاخهب  بلطواد  ادخ  ياضر  يارب  هک  دوب  یناریا  جاجح  زا  یکی  ینارهت ، رغـصا  یلع  خیش 
. دناهدوب هارمه  رفس  نیا  رد  زین  شردارب  ود  و 

هدیرب رس  نتخود  دزمتسد  هبلاطم 
رس نتخود  يارب  دزمتسد  هبلاطم  اههنحص  نیا  همه  زا  رتهرخسم 
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136 ص :
. تسا هدوب 

ندـبهب ار  رـس  ندز  هیخب  دزمتـسد  تسا  هدوب  تقونآ  ناـموت  لداعم 104  هک  يدوعـس  لاـیر   65 دنیوگیم : ینارهت  رغـصا  یلع  خیـش  هب 
!!! دوش هداد  لمح  هزاجا  لیوحت و  دسج  ات  دننک  تخادرپ 

هلداجم اب  یلو  لوپ ، نودب  هرخالاب  هداد و  لتق  نامرف  هک  دـهدب  یـسک  یتسیاب  ار  لوپ  دـنزیم ، دایرف  هدـش و  ینابـصع  رغـصا  یلع  خـیش 
. دننکیم نفد  ءادهش  ناتسربق  رد  لیوحت و  ار  دسج 

هنحص نیا  یسایس  للع 
زا دندوب ، هداد  راک  نیا  رب  تداهش  هک  يرصم  رفن  جنپ  هک  تسا  عیاش  هتفای و  نایاپ  یناریا  بلاطوبا  لتق  زیگنا  نزح  يدژارت  بیترت  نیدب 

. دوش داجیا  اههنحص  نیا  ات  دناهداد  غورد  تداهش  تفایرد و  لوپ  یثلاث  صخش 
هبعک هناخ  مارتحا  هب  دنک ، غارفتسا  دهاوخیم  هکنیا  ضحمهب  هدروخ  مهب  شلاح  بلاطوبا  دنیوگیم : هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  تیاور 
رود ات  دوب  هدروآ  تساجن  وا  هک  دنهدیم  تداهش  هدرب و  هدافتسا  یّنُس  يدنه  رفن  راهچ  نایرج  نیا  زا  دنکیم و  غارفتسا  دوخ  مارحا  رد 

ار هلئـسم  دنچ  نایرج  نیا  نمـض  هک  دنتـسه  دقتعم  دننکیم ، هاگن  تسایـس  مشچ  هچیرد  زا  ار  لئاسم  هک  ياهدـع  یلو  دزیرب . هبعک  هناخ 
: دشاب هنحص  نیا  عوقو  ببس  ریز  هناگشش  لئاسم  زا  یکی  هک  تسین  دیعب  تشاد و  رود  یتسیابن 

. ناتسودنه رصم و  اب  يدوعس  ناتسبرع  یسایس  تیعضو 
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137 ص :
. ناریاهب تبسن  نامزنآ  رد  روشک  ود  نیا  تایرظن 

. دوب هدرک  دیدناک  نآ  يارب  ار  دوخ  قوراف  عقوم  نآ  رد  هک  نیملسم  تفالخ  هیضق 
. هکم تموکح  ندرک  یللملانیب  رکف 

. نآ اب  سیلگنا  تلود  ندوب  فلاخم  اکیرمآ و  ناتسبرع و  تفن  هلئسم 
روشک ءایلوا  تسا  مّلـسم  هچنآ  يدوعـس ، روشک  ءایلوا  نداد  رارق  هقیـضم  رد  روظنم  هب  يدوعـس  روشک  هب  ناریا  لوپ  جورخ  زا  يریگولج 

. دندومن زواجت  هبعک  هناخ  تینما  میرحهب  راد و  هحیرج  ار  نایناریا  بولق  لمع  نیا  اب  يدوعس 
. دننکیم يراددوخ  اهیباهو  هب  سنج  شورف  زا  یتدم  یتح  راجزنا و  زاربا  یقیرطهب  کی  ره  البرک  فجن و  یلاها 

بجوم وا  لـمع  هداد و  ناـشن  يدـیدش  شنکاو  دوب  هتفر  ـالبرک  هب  فجن  زا  عقومنآ  رد  هک  زین  یناهفـصا  نسحلاوـبا  دیـس  اـقآ  موـحرم 
. دش ناماس  نآ  هب  یناریا  جاجح  تکرح  زا  يریگولج  رکف  تیوقت 

کمک هب  قاچاق و  قیرط  هب  دش  یترفاسم  رگا  تدمنیا  نمـضو  يریگولج  جاجح  تکرح  زا  هدومن  تمواقم  لاس  راهچ  زین  ناریا  تلود 
. دش زاب  نایناریا  يارب  رگید  راب  هکم  هار  یتشآ و  ار  نیتلود  نیبامیف  هداتفا ، طسو  تسایس  نارادمدرـس  ماجنارـس  ات  تسا  هدوب  نارادهلمح 

(1)

ات 495. صص 491  یلیلخ ، اضردمحم  دییایب ، ادخ  هناخ  هب  نم  اب  - 1
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138 ص :
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139 ص :
یکدوخن یلع  خیش  موحرم  نابز  زا  هثداح  شرازگ  - 4

جاح هداوناخ  بحاص و  یبیب  وا  رـسمه  دّمحم و  خیـش  شدنزرف  ارهز و  یبیب  شرـسمه  هارمه  هب  خیـش  جاح  لاـس 1322 ، مود  همین  رد 
تیب جاّجح  يارب  یخیرات  ياهزور  نیرتخلت  زا  یکی  اب  دوب  فداصم  لاس  نآ  مسارم  يرازگرب  دندش . هّکم  رفـس  یهار  ییودهک  دّـمحم 

دـش و عّوهت  راـچد  ینامـسج  تلاـح  ینوـگرگد  جـح و  کـسانم  يرازگرب  نیح  رد  يدزی )  ) یناـکدرا بلاـطوبا  هک  يزور  مارحلا ؛ هَّللا 
. دندز ندرگ  سپس  ریگتسد و  ادخ ، هناخ  هب  نیهوت  هانگ  هب  ار  وا  يدوعس  تلود  نارازگراک 

هک درک  هعجارم  ناشیا  هب  درکیم ، فیلکت  بسک  خیش  جاح  زا  يراک  ره  يارب  هک  یمق ، نیسح  اقآ  جاح  هَّللا  تیآ  رسپ  اقآ ، دّمحم  جاح 
هدامآ ام  يارب  ار  اهلسلـسم  تافرع ، رد  هک  يدیدن  زورید  رگم  درک ؛ يراک  دیابن  اًلعف  تفگ : خیـش  جاح  مینک ؟ هچ  بلاطوبا  لتق  هرابرد 

اقآ دّمحم  هب  لایر  تسیود  سپ  دـنیوگیم ؟ هچ  یناهفـصا  نسحلاوبا  دّیـس  اقآ  مینیبب  دـیاب  میاهدـمآ و  یقاچاق  ام  ییوس  زا  دـندوب ! هدرک 
. دنیامن نفد  ار  وا  سپس  دننک و  هیخب  شندب  هب  ار  یناکدرا  بلاطوبا  ندرگ  ات  دبایب  ار  یسک  دورب  هک  داد  یمق 

هّکم هب  نآ  اب  هک  يربرفاسم ، تکرـش  نآ  دـندش  ربخاب  دنتـشاد ، تشگزاب  دـصق  هک  یماگنه  هّکم ، هب  هزور  تسیب  رفـس  زا  سپ  نارفاسم 
، تسا هدش  تسکشرو  دوب ، یماش  قاّزرلادبع  هب  ّقلعتم  دندوب و  هدمآ 
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140 ص :
دندز و هقلح  ناشیا  رود  هب  يو ، ندید  ضحم  هب  هنیدم  مدرم  دنتفر ، هنیدم  هب  ناهارمه  خیش و  جاح  راچانهب  دندش و  هلیـسویب  ور  نیا  زا 

هنیدم رد  ات  دشاب  یـضار  ناشرـسمه )  ) ارهز یبیب  یجاح  هک  درک  لوبق  طرـش  نیا  هب  خیـش  جاح  دـندش ، هنیدـم  رد  وا  ندـنام  راتـساوخ 
. دنامب

(1) تفریم ....  ربنم  هب  درکیم و  هماقا  تعامج  زامن  هنیدم  دجاسم  زا  یکی  رد  تّدم  نیا  رد  يو 
ایند همانلاس  نیمتسیب  رد  لئاسم  زا  یشخب  شرازگ  - 5

متشاد دصق  مدوب و  اراد  مه  ار  يدوعس  ناتسبرع  رد  ناریا  يراتخم  ریزو  ناونع  رصم ، رد  ناریا  ياربک  ترافـس  تمـس  رب  هوالع  نم (2) 
مانب یناریا  جاجح  زا  یکی  دیسر  ربخ  هک  مورب  روشک  نآ  هب  ناتـسبرع ، هاشداپ  دوعـس  نب  زیزعلادبع  هب  دوخ  ياههمان  راوتـسا  میلـست  يارب 

هدومن و ریگتسد  دوب  هتخاس  جراخ  ناهد  بآ  يرادقم  رایتخایب  دوب و  هدش  تلاسک  راچد  همظعم  هکم  دجـسم  رد  هک  ار  يدزی  بلاطوبا 
. دناهدیرب رس  هکم  رازاب  رد  هکم  عرش  یضاق  روتسدهب 

راتخم ریزو  يارب  نحللا ، دـیدش  دـنت و  همان  دـنچ  نم  دـش و  يدوعـس  ناتـسبرع  ناریا و  نیب  هطبار  عطق  ثعاـب  یناریا  یجاـح  ندـیرب  رس 
هک راظتنا ، زا  رود  لمع  نیا  هب  مداتسرف و  هرهاق  میقم  يدوعس  ناتسبرع 

صص 79 و 80. ییاسراپ ، سیدنت  - 1
. تسا دعاس  ياقآ  هلاقم  هدنسیون  - 2

هاش هب  زیزعلادبع  کلم  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


141 ص :
تبحـص صوصخنیا  رد  مه  نم  اب  تشاد و  تطاـسو  دـصق  مه  قوراـف  کـلم  مدومن . ضارتعا  تسا  هتخاـس  رادهحیرج  ار  مالـسا  حور 
. موش طباور  دیدجت  راتساوخ  ناریا  تلود  زا  ناتسبرع  تلود  یمسر  یهاوخ  رذع  زا  لبق  ات  مدوبن  رضاح  هجو  چیههب  نم  یلو  دومن 

، دوب هعیش  يدزی  بلاطوبا  نوچ  دوب  یکاح  مارحلا  دجسم  یتینما  نارومام  شرازگ  دوب ، هدیناسر  قوراف  عالطاهب  يدوعس  ناتسبرع  تلود 
بلاطوبا ندب  زا  رس  ندرک  ادج  هب  مکح  هکم  عرـش  یـضاق  رظن  نیمه  زا  تشاد و  ننـست  تعامج  هب  تناها  دصق  غارفتـسا  یق و  لمع  اب 

. دوب هیاپیب  تقیقحرد  لالدتسا  نیا  داد .
هتبلا درک ، دهاوخ  رـصم  هب  يرفـس  قوراف  کلم  زا  دیدزاب  يارب  ناتـسبرع ، هاشداپ  دوعـس  نب  زیزعلادبع  دـنداد  ربخ  هک  تشذـگن  يدـنچ 

. دوب هدرک  تاقالم  دوعس  نبا  اب  دوب و  هدومن  رفس  ضایر  هب  نآ  زا  لبق  يدنچ  قوراف 
هک برع  نویژل  دارفا  دیاش  هک  دوب  هدیسر  وا  هب  ییاهشرازگ  هکنیا  يارب  دوشن ، ماجنا  دوعـس  نبا  رفـس  دیاش  متفای  عالطا  دعب  زور  دنچ 
زا يرتشیب  هدـع  اب  دوعـس  نبا  دـش  رارق  لاح  رههب  دـننکب . ار  وا  ناج  دـصق  دنـشابیم  یـسیلگنا  اشاپ  بولگ  یهدـنامرف  تساـیر و  تحت 

. ددرگ راذگاو  نایئادف  نامه  هدهعهب  مه  وا  ناج  زا  تبقارم  دوش و  رصم  دراو  دوخ  حلسم  نایئادف 
دراو دوب  هتفر  وا  زاوشیپ  هب  قوراف  کلم  هکیلاح  رد  يدوعس  ناتسبرع  هاشداپ  دنتفرگ و  رظن  رد  دوعس  نبا  تماقا  يارب  ار  نارفعز  رصق 
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نادنزرف دادعت  مهيورهب  تشاد و  رسپ  زا 18  شیب  وا  هتبلا  دوب ، هدروآ  رصم  هب  مه  ار  دوخ  ياهرـسپ  زا  نت  هدجه  دوعـس  نبا  دش ، هرهاق 

. دیسریم رسپ  رتخد و  هب 45  زاجح  هاشداپ 
، دمآیم لمعهب  توعد  یمالسا  يارفـس  زا  نوچ  متـشاد و  تکرـش  مه  نم  دوب  هدش  اپ  رب  دوعـس  نبا  راختفاهب  هک  ییاهینامهیم  مامت  رد 

نم یلدنص  دوب و  لیوط  رایـسب  يروخ  اذغ  زیم  تشاد ، رارق  رالات  ردص  رد  نم  یلدنـص  يربک ، ترافـس  ماقم  نتـشاد  تلعهب  دوب  مولعم 
. تشاد رارق  قوراف  یلدنص  مه  ناتسبرع  هاشداپ  تسار  تسد  دوعس و  نبا  تسد  لغب 

لئاسم ریاس  ندرک  لخاد  هدنخ و  اب  دوعس  نبا  و  دوب ، يدزی  بلاطوبا  لتق  فارطا  رد  دوعس  نبا  اب  نم  ياهتبحـص  رتشیب  اذغ  زیم  رـس  رد 
دوعـس نبا  مدرک و  لابند  ار  ثحب  نیا  يدـعب  یناـمهیم  رد  یلو  مرواـین ، لـمعهب  یثحب  هلئـسم  نیا  فارطا  رد  تشاد  لـیم  اهتبحـص  رد 

زاربا لمع  نیا  زا  ًادـیدش  دوب ، گنج  لوغـشم  ناتـسبرع  ياهرازگیر  رد  دوخ  نانمـشد  اب  يدامتم  نایلاس  هک  ناتـسبرع ، لاسنهک  هاـشداپ 
. دیامن مادقا  طباور  دیدجت  ترودک و  عفر  رد  دشاب  هدوب  رّسیم  هک  یقیرط  رههب  دشابیم  هدامآ  رضاح و  تشاد  راهظا  درک و  فسأت 

اب وا  نایئادـف  زا  رفن  ود  ام  رـس  تشپ  درکیم ، هدافتـسا  لاگنچ  قشاق و  زا  هکلب  دروخیمن ، اذـغ  تسد  اب  نم  راظتنا  فالخ  رب  دوعـس  نبا 
ياهروشک يارفس  ءارزو و  ناگدازهاش ، زا  ترابع  هک  ار  نیرضاح  تدشهب  هتشاد  تسد  رد  ار  اهریشمش  دندوب و  هداتسیا  هتخآ  ریشمش 
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. دنزاس ادج  نت  زا  ریشمش  هبرض  کی  اب  ار  اهنآ  رس  دنیامن  اطخ  اپ  زا  تسد  رگا  ات  دندرکیم ، هراظن  دندوب  یمالسا 

رـصق للجم  تحار و  ياهقاطا  رد  ناتـسبرع  هاشداپ  دـندادن  هزاجا  وا  نایئادـف  هک  دوب  هدـش  یتبقارم  نانچنآ  دوعـس  نبا  ناج  ظفح  يارب 
زا رفن  اههد  دـیباوخیم و  رداـچ  نیا  لـخاد  رد  دوعـس  نبا  هدرک و  اـپرب  رداـچ  نارفغز  غاـب  طـسو  رد  هکلب  دزادرپب ، تحارتساهب  نارفعز 

(1) دندرکیم ....  تظفاحم  دوعس  نبا  رداچ  زا  حبص  ات  دنتشاد  تسد  رد  تخل  ياهریشمش  هک  نایئادف 

صص 129 و 130. ایند ، همانلاس  نیمتسیب  - 1
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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